










_দিল্লী বিশ্ববিদ্ালয়ের “নরসিংদাঁস পুরস্কার' প্রাপ্ত _ 

॥ বৈজ্ঞানিক শবের ব্যাখ্যামূলক অভিধান ॥ 

শীদেবেজ্দরনাথ বিশ্বাস 
সংকলিত 

(পরিবধিত ও পরিমাঁঙজ্িত নব সংস্করণ ) 

একমাত্র পরিবেশক হ 

এম, সি, সরকার আগ সম্প প্রাইভেট লিঃ 

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্্রীট, কলিকাতা ১২ 



প্রকাশক £ শ্রীদেবেহ্রনাথ বিশ্বাস 

৪৯।১এ, টণলিগঞ্জ রোড, কলিকাত। ২৬ 

পরিবধিত ও পরিমাজিত দ্বিতীয় সংস্করণ £ মার্চ, 1961 
প্রথম প্রকাশ 2 জুলাই, 1954 

পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পন! অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থাজকুল্যে 

প্রকাশিত ও বাংল ভানাঁয় বিজ্ঞাঁন-চর্চার প্রসার 

সাধনের উদ্দেশ্টে স্বল্প মল্য নির্ধারিত। 

মুল্য £ পাঁচ টাকা পঁচিশ নয়। পয়। মাত্র 

[ প্রকাঁশক-গ্রস্থকাঁর কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষি 

শখ ৮১ 
উশ॥াচ দি | 188? 
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০৪৮৪৮ ৮ - 
মুজাকর £ জিতুন 

গুপ্তপ্রেশ 

৩৭1৭, বেপিয়াটোল? লেন, কলিকাতা ৯ 
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৪ সুচীপত্র £ 
গ্রন্থকারের নিবেদন 

উৎ্সর্গ-পত্র ৮৯০ 

ভূমিকা 

গ্রন্থ পরিচয় 

অভিধাঁন 

পরিশিষ্ট-_ 

ব্যবহৃত সংক্ষেপ ও তাঁর পরিভাঁষ। 

মৌলিক পদার্থের তালিকা 
রেডিও-আযান্টিভ এলিমেন্ট 

রেয়ার-আর্থ এলিমেন্ট 
মৌলিক পদাথের পর্যায়সরণী 
বিভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও গতি 
বিভিন্ন পদার্থের গলনাংক, ক্ফুটনাঁংক ও ম্পেসিফিক হিট 
কয়েকটি মৌলিক ও যৌগিক পদীর্থের ডেক্সিটি 
বিভিন্ন ফ্রিজিং মিকৃশ্চার 

সৌর পরিবার সম্পকক় বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় 
বায়ুমণ্ডলের উপাঁদাঁন 
কয়েকটি ঞ্লবক রাঁশি ও বিভিন্ন একক পরিবর্তন 
বগসূল ও ঘনমূল ; রোমান সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি 
বিখ্যাত উদ্ভাবন ও উদ্ভীবক 

নোবেল পুরস্কার 
ব্যবহৃত পরিভাষা (বাঁংলা-ইংরেজী ) 
পারিভাষিক শব্দের তালিকা ( ইংরেজী-বাংলা ) 
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৪ ন্কতজ্ঞত1 শ্বীকান্প £ 

অধ্যাপক চাঁরুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডক্টর 

শ্রীশাস্তিরঞ্জন পালিত, শ্রীগোপালচন্দ্র 

ভষ্টাচার্ধ, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীঅমলেন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনূর্ষেন্দ্ু বিকাঁশ কর, 
শ্রীগৌরদাঁস মুখোঁপাধ্যান্স, শ্রীআশু- 

তো শুহঠাকুরতা, শ্রীহধীকেশ রায়: 

প্রমুখ জুধীবুন্দের অকৃত্রিম সহযোগিতা 

সস প্পাপশা শা 

ও সাহাষ্যের ফলে এই অভিধান 
সংকলনের কার্ধ সম্ভব হয়েছে। ইহারা, 
নানাভাবে এই গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে ! 

যেরূপ শ্রম স্বীকার করেছেন, তার 

জন্যে আমি ইহাদের সকলকে 

ছাঁড়। পরিচিত-অপরিচিত যে সকল 

| 
ূ 
৷ আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জাঁনাচ্ছি। এ. 
] 

| 

ূ 
| অভিধান প্রণয়নে আমাকে নানাভাবে 

ূ সাহায্য করেছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের 

সকলকে ধন্যবাদ জানাই । 
ভ্রাদ্বেব্জ্দেনাথ বিশ্বাস 

' সহৃদয় বন্ধু ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি এই । 



বিজ্ঞান ভারতী 
( পরিবধিত নব সংস্করণ ) 

- গ্রন্থকারের নিবেদন-- 

“বিজ্ঞান ভারতী” অভিধানখান| পরিবধ্ধিত ও পরিমাজিত হয়ে নব 

কলেবরে পুনঃ প্রকাশিত হলো । বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের এরূপ একখান৷ 

অতিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাঁশিত হওয়া খুবই আশার কথা; কারণ 

এথেকে বুঝ যাঁয়, দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটছে, আধুনিক বিজ্ঞানের 
প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ অনেকট। বৃদ্ধি পেয়েছে । বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে 

এটা দেশের পক্ষে বিশেষ আশ] ও আনন্দের কথ]। 

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অভিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা এই প্রথম। এর 

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হতেই দেশের বিভিন্ন সংবাদ্রপত্র ও স্থধিজনের নিকট 

'বিজ্ঞান ভারতী” বিশেষ সমাঁদর লাঁভ' করেছে। দিল্লী বিশ্ববিষ্ভালয় এই 
অভিধানখানাঁকে বাঁংল। ভাষায় একটি মূল্যবান সংযোজন বলে 'নরসিংদাস 

পুরক্কার দানে সমাঁদূত করেছেন। বিজ্ঞান শিক্ষার সহায়ক পুস্তক হিসেবে 

অভিধানখানার বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের জন্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষ। 

বিভাগ প্রয়োজনীয় অর্থ সাহাধ্য করেছেন; আর তার ফলেই পুস্তকখান1র 

মূল্য যথাসভব ত্রাস করা সম্ভবপর হয়েছে। 

“বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানের এই নব সংস্করণে বহু চিত্র ও নতুন শবের 

ব্যাখ্যা, নতুন নতুন সব জ্ঞাতব্য বিষয়, বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
প্রভৃতি বহু বিষয় সংযৌজিত হয়েছে। বস্ততঃ অভিধানখানাকে অধিকতর 

তথ্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা কর! হয়েছে। পুম্তক- 

খানার বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা! দেশের বিজ্ঞানাহ্থরাগী 

স্থধিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো। 

জ্রীদেবেজ্জনাথ বিশ্বাস 



বাংলার ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানী, 

দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী কিশোর-কিশোরীদের 

কল্যাণে এই অভিধান গ্রন্থ 

উৎসর্গ করলাম । 



ভমিকা 

বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানের অভিধাঁন এই প্রথম প্রকাশিত হলো । লোক- 

শিক্ষার প্রয়োজনে এরূপ একখানা পুস্তকের বাম্তবিকই অভাব ছিল, মে 

অভাব পূরণ করবার জন্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শ্রীদেবেজ্্নীথ বিশ্বাস 
বিজ্ঞান ভারতী” নাঁমে এই অভিধান রচন] করে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষার 

পথ যথেষ্ট হজ ও সুগম করেছেন বলে আমি মনে করি। 

পুম্তকথান। কেবল বিজ্ঞানের পারিভাষিক অভিধান নয়; বিজ্ঞানের 

বিতিন্ন শাখার মোটামুটি জ্ঞাতব্য তথ্যেরও সহজ ব্যাখ্যা এতে সন্গিবিষ্ট হয়েছে। 

কাজেই বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্বগুলোর সঙ্গে মৌলিক পরিচয় লাভের পক্ষে 
পুস্তকখানার বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

বতমাঁন যুগে মাতৃভাষাঁর মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও ভাবধারাঁর 

সঙ্গে অন্ততঃ সাধারণভাঁবেও সকলেরই পরিচয় থাক! একান্ত দরকাঁর। 
এজন্যে আমার বিশ্বাস, দেশের প্রত্যেক জ্ঞানাহ্ছরাগী ব্যক্তির নিকট 

“বিজ্ঞান ভারতী” সমাদৃত হবে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও নিজের ভাষায় 
বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদি এই পুস্তক থেকে সহজে আয়ত্ব করতে পাঁরবে। 
“বিজ্ঞান ভারতী” বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন ও আলোচনায় বিশেষ 

সাহাষ্য করবে, এবং একখান! প্রয়োজনীয় তথ্য পুস্তক হিসাবে দেশের 

জনসাধারণের কাঁছে যথোঁচিত সমাদর লাভ করবে বলে আঁশ। করি। 

দেশের ঘরে ঘরে এই অভিধানখাঁন। সমাদৃত হোক; জনে জনে, বিশেষতঃ 

আমাদের ছাত্রছাত্রীগণ পুম্তকখান! পড়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 

পরিচয় লাঁভ করুক, এই আমার কাঁমনা। ইতি-- 

বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ, সত্যেক্জনাথ বনু 

কলিকাতা, ১০ই জুন, ১৯৫৪ সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 



গ্রন্থ পদ্দি৪য় 

বাংল। ভীঁষাঁয় বিজ্ঞানের এবূপ একখান। সহজ অভিধাঁনের প্রয়োজন আছে, 
যা থেকে বিজ্ঞানের মূল কথাগুলোর সঙ্গে সহজে সকলের পরিচয় ঘটতে 

পারে। মানব সভ্যতাঁর ইতিহামে আঁজ মব রকম উন্নতি ও অগ্রগতির মূল- 
সুত্র বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ তাই বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী নকলেরই সমাঁন। 

আমাদের দেশেও আধুনিক বিজ্ঞানের সাধন! ক্রমেই পপ্রদার লাভ করছে; 

কাজেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন অবদানের মূল তথা সম্পর্কে সকলেরই গওঁৎস্থকা 

লক্ষিত হচ্ছে; সাধারণ আলাপ আলোচনায়ও তাই আজকাল হ্বভাবতঃই 

বিজ্ঞানের কথ! উঠে পড়ে । অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই 

বিজ্ঞানের সাধারণ তথ্যাদি সম্পর্কেও পরিষ্কার কোন ধাঁরণ। নেই। এজন্যে 

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিদয়ের মৌলিক তথ্যাদি মাতৃভাষায় যথাসম্ভব সহজ ও 

সংক্ষিপ্ত করে পরিবেশন করাই এই অভিধানের একমাত্র উদ্দেশ্ট। 

শব্দ নির্বাচন --বিজ্ঞান তারতী” অভিধানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের 
ইংরেজী শবগুলে। বাংল! বানানে বার্ণান্তক্রমিকভাবে বিবৃত হয়েছে। 

বিজ্ঞানের মূল শবরাজির আত্তর্জাতিক রূপ রক্ষা করা আবশ্যক বলে আমর। 

মনে করি) এর ফলে সর্বসম্মত ও সর্বত্র প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তথ্যের সঙ্গে 

শিক্ষার্থীর স্থায়ী পরিচয় লাভের স্থযৌগ ঘটবে। আভিধানিক ব্যাখ্যা এ 
তাঁঘপর্ধ বিবৃতির জন্তে অবশ্য বাংল! পরিভাঁষ। যথাসম্ভব ব্যবহার কর হয়েছে । 

শব্ধ নির্বাচনে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মূল তথ্যাদি সম্পর্কীয় ও 
সাধারণ জাতব্য শবাদিরই প্রীধান্ত দেওয়। হয়েছে। 

বাংল। বানানে ইংরেজী শবের মূল উচ্চারণ বজায় রাখার যথাসস্ভব 

চেষ্টা করেছি; অবশ্ত কোথাও কোথাও দ্বেশীয় উচ্চারণের সৌকর্যার্থে 
সামাগ্ভ ব্যতিক্রমণ্ড করতে হয়েছে। বৈদেশিক শব্দের থাষথ উচ্চারণ 

বাংলায় সর্বত্র নিখ'তভাবে রক্ষা করা দুরূহ, সন্দেহ নেই। 
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পরিভাষ। -- ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্ষের বাংল! পরিভাষা প্রণয়নের 
জন্যে বহুদিন থেকে অনেক চেষ্টা হয়েছে; ফলে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক শবের 

বাংল! প্রতিশব্দ যথেষ্ট প্রচলিতও হয়েছে । কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বাংলা 

পরিভাষা সর্বাংশে প্রকৃত অর্থবোধক হয় না, কষ্টকল্লিত ও নিরর্থক হয়ে 

পড়ে; এজন্যে এরূপ বাংল পরিভাষা এ পুম্তকে যথাসম্ভব বর্জন করে 

ইংরেজী শব্ষই বিশেষ তাৎপর্য রক্ষা করে বাংলা বানানে ব্যবহৃত হয়েছে। 

'বিজ্ঞান ভারতী” অভিধানে বিশেষ প্রচলিত ও যথাঁধথ অর্থবোধক বাংল! 

পারিভাষিক শব গুলে। মাত্র আমরা ব্যবহার করেছি। 

বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তর বাংলা! ব্যাখ্যার মধ্যেও ইংরেজী শবই স্বকীয় 

তাৎপধলহ ভাবপ্রকাশক ভঙ্গিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
বলা যায়--অক্সিজেন, হাইডৌজেন প্রভৃতির পরিভাষা অগ্জান, উদ্জান 
প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় নি) কারণ এগুলো থেকে 'অক্সাইড পারঅক্থাইড, 

হাইড্রক্সাইড প্রভৃতি বিভিন্ন অন্ুযোজক শব্দ গঠন করা নুষ্ঠভাবে 

সম্ভব হয় না। কিন্তু টেম্পারেচার-উষ্ণতা, বয়েলিং*পয়েপ্ট--স্ফুটনাংক, 

ইকোয়েটর-_বিষুববৃত্ত প্রভৃতি পরিভাষা সর্বতোভাবে গৃহীত হয়েছে । কেহ 

কেহ ইন্কিউবেটর, রেফিজারেটর প্রভৃতি শবের পরিভাষা উষ্ণকক্ষ, 

হিমকক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার করেন, এরূপ না করাই ভাঁল। ইঞ্জিন, সেল, 

ডায়নামো, কমিউটেটর, কম্পাস, গ্যালভ্যানো মিটার প্রভৃতি যাবতীয় যন্ত্রাদি 

বিষয়ক শবের যথাষথ আন্তর্জাতিক বূপ বজায় রাখাই বিধেয়। আবার 

অনেকে ক্যালসিয়াম, প্র্যাটিনাম প্রভৃতি শব্দকে ক্যালসিয়ম, প্রযাটিনম প্রভৃতি 

লিখে থাকেন, এরূপ বিকৃতিরও আমরা পক্ষপাতী নই। অব্সি-আযমিডকে 

অক্সি-অক্র, আলকোহলকে কোহুল, ক্যাথোড-রে-টিউবকে ক্যাথোভড-রশ্মি 

নল লেখাও গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট ও নিরর্থক বলে আমরা মনে করি। 

মোট কথা, আমরা এই পুস্তকে বৈজ্ঞানিক শবের মূল ধ্বনি ও রূপ 

যথাসস্তভব বজায় বেখে বাংলায় গ্রহণ করেছি । এভাবে আন্তর্জাতিক 

বৈজ্ঞানিক শব্বরাঁজি ক্রমে বাংলা ভাষাবু অঙ্গীভূত হলে বাংল। বিজ্ঞান-সাহিত্য 
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সমৃদ্ধ হবে, বাংল। ভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে অনেক অস্থবিধা দূর 

হবে। অধিকন্তু এর ফলে শিক্ষাথিগণের ভবিব্যৎ বিজ্ঞানশিক্ষার পথও বহুল 

পরিমাণে স্থগম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 

এ ছাড়! সংখ্যাস্থচক প্রতীক চিহ্ৃ গুলোও এই পুস্তকে সর্বত্র 1. 2, 3১. 

ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে; যেহেতু বাঁসায়নিক সংকেত স্থত্রীদিতে 

রোমান হরফ ও স্্চক-সংখা। ব্যবহার কর! অপরিহার্য ; বাংলাভাষায় এসবের 

রূপাস্তর সম্ভব ও নয়। আবার এর ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক 

বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সামঞ্জম্য রক্ষিত হবে বলে আমরা মনে কবি। 

আমাদের মতে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অনুশলনে এই রীতিই সমীচীন । 

শব্দার্থ ও ব্যাখ্য1-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শব্ধাদির মূল তথ্য ও তাৎপধ 
সহজভাবে বিবৃত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা কর! হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে 

বহু জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়বন্তর সহজ ব্যাখ্য। অল্প কথায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ 

করতে হয়েছে; কারণ সংক্ষিপ্ধ সারমর্ম সংকলন করাই অভিধানের বীতি-- 

অভিধানে বিস্তৃত আলোচন। সম্ভব নয়। এজন্যে কৌন কোন স্থলে বিবৃতি 

অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে, তথ্যবিশেষে মতটবধের অবকাঁশও অসম্ভব 

নয়। সহজবোধ্য বাংলায় বৈজ্ঞানিক তথ্যার্দির সংক্ষিপ্ত বর্ণন। হয়তো! 
সর্বত্র সর্বাঙ্গনুন্দর হয় নি। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে বিজ্ঞানের 

অনাবশ্বক জটিলতা বর্জন করে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় ও মূল তথ্যের 

প্রাথমিক ধারণা পরিবেশন করতে আমর। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। 

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে “বিজ্ঞান ভারতী” অভিধানখান। দেশের 

স্থধীনমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই আমরা কৃতার্থ হবে! । 

বাংল! ভাষায় এরূপ বৈজ্ঞানিক অভিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা এই প্রথম। 
বিশেষতঃ নানারূপ অস্থবিধা ও ব্যস্ততার মধ্যে এর সম্পাদন! কার্য সম্পন্ন 

করতে হয়েছে । কাজেই কোথাও কোথাও ক্রটিবিচ্যুতি ও তুলভ্রাস্তি হয়তে। 

থেকে গেছে; অতএব আমর! দেশের সহৃদয় স্থধীসমাজের সহযোগিতা পূর্ণ 
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মতামত সর্বতৌভাবে কাঁযন। করছি। এই পুস্তকে বণিত বিষয়াদি সম্পর্কে 

যে কোনরূপ মংশোধন প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে। 

পরিশিষ্ট-_অভিধানের শেষে বিজ্ঞানবিধয়ক বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিশিষ্ট 
হিসেবে প্রদত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচন। ও অনুশীলনের ব্যাপারে 

বিভিন্ন পদার্থের ডেন্সিটি, গলনাংক,স্ফুটনাংক, বিভিন্নরূপ তরঙ্গের দৈর্ঘা ও গতি, 
সৌর পরিবারের বিভিন্ন গ্রহ মন্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতবা তথা, ইত্যাদি বহু বিষয় 
বিজ্ঞানাস্রাগীদের প্রায়শ:ই প্রয়োজন হয়। এজগ্ভে এরূপ বিভিন্ন তাঁলিক| 
পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে । “বিজ্ঞান ভারতী”তে যে নকল বাংলা পরিভাষা 

গৃহীত হয়েছে সেগুলোর একটা বাংল! বর্ণানিক্রমিক ভালিক! মূল ইংরেজী 
এবমহ প্রদত্ত হয়েছে; এ থেকে বাংলায় বহু স্থপরিচিত বৈজ্ঞানিক শবের 

ই'রেজী প্রতিশব সহজে পাওয়। যাবে। 

এতদ্যতীত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাংল! প্রবন্ধাদি রচনার জন্গে 

লেখকগণের ও বিজ্ঞানান্থরাগী াধারণ পাগকবর্গের সুবিধার জন্যে কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্ঠালয় কতৃক মংকলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষ| অবলম্বনে 

বিতিন্ন পরিতাঁধিক শবের তালিক। পরিশিষ্টে দেওয়! হয়েছে। প্রয়োজনবোধে 

উক্ত ভালিকার কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হলেও মুল তালিকার 

ধার! যথাষথ রক্ষ| করা হয়েছে। ইতি-- 

১৫ই জুলাই, ১৯৫৪ 

৪৯/১এ টালিগঞ্জ রোড, কলিকাত| ২৬ প্রীদেবেক্দ্রনাথ বিশ্বাস 



সংক্ষেত 

এই অভিধানে বিভিন্ন ব্যাখ্যাদ্দির মধ্যে অন্যজ্জ দ্রষ্টব্য 

শব্দের পরে এই 1৭ চিহ্ৃ দেওয়া হয়েছে; 1 মানে “অন্যত্র 

দেখুন; । 

রাসায়নিক স্্ত্রার্দির অর্থবোধের জন্যে পরিশিষ্টে সম্নিবিষ্ট 

“মৌলিক পদার্থের তালিকা! থেকে বিভিন্ন মৌলের সাংকেতিক 

চিহ্ন দেখতে হবে ; যেমন-_ 

ব-নাইট্রোজেন ব০-- সোডিয়াম 

0৪- ক্যালপিয়াম ০্কার্ন ; ইত্যাদি 

এ থেকে -- 
ব75 -- আমোনিয়। (একট নাইট্রোজেন পরমাণু ও 

তিনট। হাইড়রোঞ্জেন পরমাণুর রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন একটা 

আমোনিয়।-অণু ) বুঝতে হবে। 

এইবপ, [750 -- জল (ছুট হাইড্রোজেন পরমাণু ও 

একটা অক্সিজেন পরমাণুর মিলনে গঠিত তরল পদার্থ) জলের 

একট] অণু। 
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বৈজ্ঞানিক শবের ব্যাখ্যামুূলক অভিধান 

অস্ীী 

অক্টা, অক্টো - আট গ্ণ, অষ্ট- 
সংখ্যক; যেমন, অক্টোপাস-_অষ্টভুজ 
সামুদ্রিক জীব; অক্টাহেড্রুন-_-সমান 
আটতলবিশি্ই আরুতি। 

অক্টোপড __ 
অষ্ট সংখ্যক পদ 
বা অঙ্নবিশিষ্ট 
জীব ; যেমন, 

অক্টোপাস । 

অক্টাগন-__ 
অষ্টভূজ জ্যামিতিক ক্ষেত্র; যে 
সামতলিক ক্ষেত্র আটটি সরল রৈখিক 
জবা বাহু্দ্বারা সীমাবদ্ধ । 

এ __ বৃত্তের অষ্টমাংশ। কোন 
জ্যামিতিক বৃত্তের দুটি ব্যাসার্ধ 4" 
কোণে অঙ্কিত হলে তার্দের দ্বারা 
সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশ | 

অক্টেন _- গ্য'রাফিন ? জাতীয় একটি 
হাইড্রোকার্বন 1; তরল পদার্থ, 
স্ুটনাঙ্ক 196” সেট্টিগ্রেড। আণবিক 
সুত্র 05]ন।8 ; মোটর স্পিরিট বা 
পেট্রলের 1 কার্যকরী শক্তি পরীক্ষা 
করবার জন্তে ব্যবহৃত হয়। এই 
প্রক্রিয়াকে বলে 'অক্টেন-রেটিংঃ | 

অক্টোপাস 

অকু,সান 

অক্টেভ -ল __ বিজ্ঞানী নিউন]ওস্ 
মৌলিক পদার্থগুলোর ক্রমপর্যায় সম্বন্ধে 
যে অসম্পূর্ণ নিয়ম বা হুত্র নির্ধারণ 
করেছিলেন। এর মুল তথ্য অনেকট। 
মেগ্ডেলিফের “পিরিয়ডিক-ল'-এরই 1 
অন্ুরূপ। কিন্থু বিজ্ঞানী মেগ্ডেলিফ 1 
করেছিলেন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ- 
গুলোর একটা স্থসম্পুর্ণ পর্যায়ক্রমিক 
তালিকা, যাকে বলা হয় “পিরিয়ডিক 
টেবল (পরিশিষ্ট 1); আর এর মূল 
সৃত্রাকে বলে পিরিয়ডিক-ল + । 
নিউল্যাগ্ডদএর এই 'অক্টেভ-ল' 
অসম্পূর্ণ হলেও অন্ত-নিরপেক্ষভাবেই 
তিনি এটা স্থির করেছিলেন। 

অক্টাভেো। _- মুদ্রণকার্ধে ব্যবহৃত 
সাংকেতিক শব । এক তা কাগজকে 
এদিক-ওদিক করে তিন বার ভাজ 
করলে যে আকার হয় এবং যাতে 

16 খান! মুদ্রিত পৃষ্ঠা (এক কর্ম! ) 
পাওয়া যায়। 

অক্রুসান - কোন নলপথে তরল 
পদার্থের চলাচল অবরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা, 
যেমন, কুরোনারি অক্র,সান__ 
ধমনীর রক্ত কোন স্থানে জ্মীট বেঁধে 



প্লাগ 

অকাল্টেনান 

হৃংপিণ্ডে রক্তের চলাচল বন্ধ হওয়া। 
আবার, তরল ব! কঠিন পদার্থের 
অভ্যন্তরে কোন গ্যাস আবন্ধ থাকা) 
যেমন, ঢালাই লোহার কোথা ৪ ফেঁপে 
বাতাসের বুদবুদু আবদ্ধ থাকে। 
এভাবে আবদ্ধ গ্যাসকে (বায়ু) বলে 
অরু ডেড গ্যাস। 

€. 

_- জ্যোতিধিজ্ঞানে 
গগন পর্যবেক্ষণকালে চন্দ্রমগুলের 

পশ্চাতে কোন গ্রহ-নক্ষত্রের অদৃশ্ 

হওয়া। দর্শকের দৃষ্টি থেকে কোন 
গ্রহের দ্বারা তার কোন উপগ্রহ 
আচ্ছাদিত হয়ে সাময়িকভাবে অবৃশ্ঠ 
থাকার অবস্থা । 

অক্িজেন __ একটি মৌলিক গ্যাস, 
সাংকেতিক চিহ্ন 07 বর্ণহীন, স্বাদহীন, 
গন্ধহীন পদ্বার্থ। পারমাণবিক ওজন 
16, পারমাণবিক সংখ্য। 8) অন্ঠান্ত 

গ্যাসের সঙ্গে বায়ুতে মিশে আছে; 
আয়তনে বায়ুর প্রায় এক পঞ্চমাংশ। 
সব রকম দ্হনকার্য ও জীবের শ্বাস- 
প্রশ্বাস-ক্রিয়। এ ছাড়। চলে না । হাই- 

ড্রোজেন 1 গ্যাসের সঙ্গে এর রাসায়- 
নিক মিলনে জলের উৎপত্তি । ধাতব 
খনিজের সঙ্গে প্রচুর সংমিশ্রিত 
রয়েছে। লোহার সঙ্গে এর মিলনের 
ফলে লোহায় মরিচা ধরে _- লোহার 

অক্সাইড 1 তৈরী হয়। তরল বায়ু 

থেকে আংশিক বাম্পীভবন-প্রক্রিয়ায় 
বিশ্তব্ধ অক্সিজেন পাওয়া যায়। জলে 
সামান্য দ্রবণীয়। 1714 খুষ্টাবে 
বিজ্ঞানী প্রিষ্টাল 1 আবির করেন। 

শিপ পিস পানী পি পপ শস্পাশাপ্প্পশপাপশী শী শি এ্পশীশিশীশীীশি শিট পপ সপ শাপিসাাসাশপীশসশী সপশ 

অকি-আ্যাসিটিলিন ফ্লেম (শিখা)__ 

অক্যালিক 

অক্সযালিক 

অক্সিজেন 1 ও আাসিটিলিন 1 গ্যাস 
ছুটিকে মিশিয়ে একসঙ্গে প্রজ্জলিত 
করলে যে উচ্চ তাপের (প্রায় 8800 

ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড ) তীব্র অগ্নিশিখার 
স্ষ্টি হয়। বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
পৃথক নলের মধ্য দিয়ে এসে ওই 

আল্সিজেন 

অন্সি-আমিটিলিন বার্ণার 

ছুট| গ্যাস এক মুখে মিশে বেরোয়; 
এই মিশ্রিত গ্যাস জালিয়ে দ্বিলে 
অত্যুত্তপ্ত অগ্রিশিধার স্যট্টি করে। এর 
তাপে কঠিন ধাতব পদার্থ গালিয়ে 
জোড় লাগানো হয়; এই প্রত্রিয়াকে 
বলে ওয়েল্ডিং 1 | 

আামসিড -_- সাদা 
স্কটিকাকার বিষাক্ত পদার্থ; জলে 
দ্রবণীয়। উন্টিজ্জ পদার্থ থেকে প্রাপ্ত 
জৈব রাসায়নিক পদার্থ, (59017). 
27509; নানা রকম রঞ্জক-দ্রব্য, 
কালি, মেটাল-পলিশ প্রভৃতি প্রস্তুত 
করতে দরকার হর। এর জলীয় দ্রব 
লাগালে কালির দাগ উঠে যার; এর 
সঙ্গে একটু আমোনিয়া1 দিয়ে 
রোদে রাখনে আরও ভাল কাজ হয়ে 

থাকে । রাসায়নিক বিক্রিয়ার এ থেকে 

বিভিন্ন অক্পযালেট সন্ট 1 উৎপন্ন হর। 



অটে। 
শপ ০ পিশাশাশ্প্াশীটা টা িপসশাশ্পাশীাটোপাীিপাশি পািশস্পীীপ পিসি শিলা পপি পিপিপি সাপাশাশাঁশীশী 

অটো _- শব্দার্থ হলো স্বয়ংক্রিয়, বা 
আপনা-থেকে ; যেমন, অটোমেটিক 
পিস্তল, অটো-জাইরো 1, ইত্যাদি । 
অটোরুভ __ বাক্সের মত আধার- 
যুক্ত বিশেষ এক রকম তাপযযন্ত্র; 
অত্যন্তপ্ত জলীয় বাস্পের সাহায্যে উত্তপ্ত 
রেখে এই আধারের মধ্যে কোন বস্ত 
100 সেন্টিগ্রেডেরও অধিক তাপে 
উত্তপ্ত রাখা যার। ক্ষতচিকিৎসার 
তুলা, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস 
জীবাণুমুক্ত করবার জন্তে এই ব্যবস্থা 
করা হয়ে থাকে; এই প্রক্রিয়াকে 
'স্টেরিলাইজ? কর! বলে। 

অটোগেমিক __ যে সকল উত্ভিদ্ বা 
প্রাণী গর্ভকোষ ও পুংকোষের ত্ত্রী- 
পুরুষের ) মিলন ব্যতীত আপন 
থেকেই এককভাবে বংশবৃদ্ধি করে । 

অটোজাইরো। -_ উপরে ঘূর্ণায়মান 
পাখাযুক্ত হেলিকপ্টার ! শ্রেণীর এক 

রকম বিশেষ ধরণের 

ক্ষুদ্র বিমান-পোত। 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
ুর্ণারমান এই পাখার 
সাহায্যে বাতাস 

কেটে অটোঁজাইরো সোজা উপরে 
উঠে যেতে পারে। 

অডিবিলিটি লিমিট __ বাতাসে 
- প্রতি সেকেঞ্ডে কমপক্ষে 809 থেকে 

উর্ধে 90,000 বার ম্পন্দনের শব্দতরজ 
মানুষের কানে ধরা পড়ে; এর বেণী 
বা কম স্পন্দন-বিশিষ্ট তরলের শব্দ 
মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। প্রতি 

অটে।জ্ঞাহরো 

পাশাপাশি 

অপ.নোনিম্স 
শিপ শালা পিপি 

সেকেণ্ডে শবতরঙ্লের স্পন্দন-সংখ্যার 
এই লীমাকে বলে অডিবিজিটি- 
লিমিট্। এর বেশী সংখ্যক স্পন্দনযুক্ত 
শব-তরম্নকে বলে 'আল্ট্রাসোনিক+। 

অন্টোজেনি -- কোন প্রাণীবিশেষের 
জৈববিবর্তন বা বিকাশের বৈজ্ঞানিক 
ধারাবিবরণী বা ইতিহাঁস। জীব- 
বি্ঞানের এই শ্রাখাকে বলা হয় 
অন্টোলজি । সমষ্টিগতভাবে কোন 
প্রাণী-গোষ্ঠির (ফাইলাম 1 ) জৈব 
বিবর্তনের ইতিহাসকে বলে ফাইলো- 
জেনি। 

অপ্থেল্মিয়। _- চোখের রোগ- 
বিশেষ; অক্ষিগোলকের প্রদাহ ও 
স্বীতাবস্থা। জীবাণুঘটিত সংক্রামক 
রোগ । রোগী থেকে সুস্থ লোকের 
চোখে সংক্রামিত হতে পারে; আবার 

মাতার কোন গোপন ব্যাধির জীবাণুর 
প্রভাবে নবজাতকেরও হতে দেখা যায়। 

অপধ্যাল্মোক্ষোপ -_ চক্ষুপরীক্ষার 
যন্ত্র বিশেষ; যাতে চোখের দৃষ্টিশক্তির 
ক্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। ণঅপ্- 
থ্যাল্ম্স' মানে চোখ+। 

অপ্সোনিন্স -_ জীবের রক্তে যে-সব 
হুক্ম জৈব উপার্দানের কার্ধকারিতায় 
শ্বেতকণিকাগুলি কোন বহিরাগত 
রোগ-ন্ীবাণুকে দ্রুত ধ্বংস করতে 
পারে। কোন ব্যক্তির রক্তে কোন 
বিশেষ জীবাণুকে বিপর্যস্ত করবার 
যতটা শক্তি থাকে তার পরিমাপক 
তুলনামূলক সাংকেতিক সংখ্যাকে বলে 
অপসোনিক ইগ্ডেক্স; টিকার 



অপোজিপান 

বীজের প্রভাবে রক্তে এই শক্তিবা 
'অপ্সোনিক ইণ্ডেক্স” বুদ্ধি পায়। 

অপৌোজিসান -_- জ্যোতিবিজ্ঞানে 
ব্যবহাত শব; নিজ নিজ কক্ষপথে 
পরিক্রমাকালে কোন গ্রহ যখন পৃথিবী 
ও হুর্ষের সমস্যত্রে আসে এবং পৃথিবী 
থাকে মাঝে, তখন প্র গ্রহটি “অপো- 
জিসান” অবস্থায় আছে বলা হয়। 

অস্টিমাম -__ সর্বোৎকৃষ্ট; যেমন, 
'অপ্টিমাম টেম্পারেচার হলো কোন 
জীবের (বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ) 
পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট বা সব চেয়ে উপযোগী 
তাপমাত্রা । 

অপ্টিক আযাক্সিক __ কোন পদার্থের 
কুষ্ট্যাল+ বা! ন্ষটিকের অভ্যন্তরে যে 
নির্দিষ্ট দ্রিকে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত 
করলে তা বিভিন্ন রঙের বর্ণালীতে 
বিশ্লিষ্ট না হয়ে সমবর্ণে ই প্রতিসরিত 
হয়। এক কথায় বল! যায়, আলোকের 

ক্ফেটিকাভ্যন্তরস্থ) অক্ষপথ। 

অপ্টিক্স আলোকের ধর্ম ও তথ্যাদি 
সম্পকীঁয় বিজ্ঞান। 

অফসেট প্রিন্টিং _ কোন অমস্থণ 
কাগজেও রডিন ছবি ছাপবার এক 
রকম উন্নত প্রণালী । রাবার বা 
অনুরূপ কোন নরম পদার্থের পাতের 

উপরে বিশেষ কৌশলে প্রথমে উদ্দিষ্ট 
ছবির এক-এক বর্ণের উল্টা প্রতিচ্ছবি 
মুদ্রিত হয়; পরে যন্ত্রেরে সাহাষ্যে 
তার থেকে কাগজে বিভিন্ন বর্ণ 
ধারাবাহিকভাবে পুনমুণদ্রিত হয়। 

অর্গযানিক 

অক্জেকৃটিভ _- দুরবীক্ষণ ও অণু 
বীক্ষণ যন্ত্রে যে-সব লেন্স! দৃশ্ত বস্তর 
অভিমুখে সংলগ্ন থাকে । আর, ওই সব 
যন্ত্রের যে-দিকে চোখ লাগানো হয় 
সেদ্দিককার লেম্সকে বল হয় আই- 
পিস? । 

অবটিউস ত্যাঙ্গল্_ এক সমকোণ 
বা 90: ডিগ্রি অপেক্ষা বৃহত্তর, কিন্ত 
18০+ ডিগ্রি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোণ। 

অন্দেমিটার __ বৃষ্টিমান যন্ত্র বা 
রেইন-গেজ 1 ; কোন স্থানের বৃষ্টি- 
পাতের পরিমাণ নির্দেশক যন্ত্র। 
“অন্থে? মানে রেইন বা বৃষ্টি 

অহ্কিড -- এক শ্রেণীর মনোরম 
সপুষ্পক উদ্ভিদ; এদের কতকগুলি 
আছে পরগাছ! শ্রেণীর। এদের ফুল 
সাধারণতঃ বিভিন্ন বর্ণে বৈচিত্র্যময় 

সুদৃশ্ত হয়ে থাকে। 
পৃথিবীর বিভিন্ন 
ত্রীক্মপ্রধান অঞ্চলে 
প্রায় পাচ হাজার 

বিভিন্ন গোত্রের 
অকিড পা ওয়! 
গেছে। ভারতে 

হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে নানাঁজাতীয় 
উৎকৃষ্ট অফিড জন্মে। 

অর্গানিক কেমিষরি, _ জৈব বা 
অন্নারক রসায়ন-বিগ্ভা) কার্বো-রসায়ন। 
উদ্ভিদ ব প্রাণীদেহ থেকে প্রাপ্ত, বা 
অঙ্গারঘটিত পদার্থাদ্ির গুণ, ধর্ম, গঠন 
গ্রভৃতি বিষয়ক রসায়ন শাস্ত্র । 

অফিড 



অর্গানোথেরাপি 

অর্গ্যানোথেরাপি _ চিকিৎসা 
পদ্ধতি বিশেষ; যাতে কোন রোগ 
প্রতিকারের উদ্দেস্তে কোন সুস্থ 

জীবের বিশেষ গ্ল্যা্ড 1 বা জৈবগ্রন্থি 
অস্ত্রোপচারের দ্বার! সংযোগ কর! হয়; 
অথবা, সেই গ্রন্থির নির্যাস (যেমন 
থাইরয়েড গ্র্যাণ্ডের 1 ) রোগীর দেহে 
ইন্জেক্সন করে প্রবিষ্ট কর! হয়। 

অর্গ্যাণ্ডি __ হাল্কা, হুঙ্ম ও খড়খড়ে 
হুতীবন্ত্র বিশেষ ; ব্যবহারিক নাঁম। 

অর্গানোসল -- কোন তরল জৈব 
রাসায়নিক ( অর্গ্যানিক 1 বা কার্বন্জ 
যৌগিক ) পদার্থের মাধ্যমে তৈরী 
কোলয়ড্যাল সন্ুসান (কোলয়েড 1)। 

অর্গাানো কম্পাউণ্ড __ 
ধাতব পরমাণুর সঙ্গে জৈব রাসায়নিক 
( অর্গানিক 1) কোন পরমাণু-গোষ্ঠির 
মিলনে উৎপন্ন কোন যৌগিক পদার্থ, 
যেমন-_লেড-টেট্রাইথাইল। 

অভিনেট __ সমতলস্থ কোন বিন্দুর 
অবস্থান-নির্দেশক লহ্ব-স্থানাঙ্ক বা 
কোঅঙিনেট ; বাংলার বল! হয় বিন্দুর 
কটিপদ। (আ্যাব্সিসা 1) 
অর্থোআসিভ __ যে আ্যাসিড ? 
কোন অল্লাইডের 1 সঙ্গে সর্বাধিক 

সংখ্যক জলীয় অণুর মিলনে গঠিত 
হয়েছে বলে মনে করা যায়। রাসায়নিক 

বিচারে যে-কোন আযাসিডকেই মূলতঃ 
এক বা একাধিক জলীয় অণুর 
সংসোগে গঠিত কোন অল্সাইডরূপে 
কল্পনা কর! যায়। এভাবে সর্বনিয় 
সংখ্যক জলীয় অণু থাকলে তাকে 

অর্থোগন্টাল 

মেটা-আ্যাজিড 1, এবং সর্বাধিক 
সংখ্যক থাকলে অর্থো-আযসিড বল! 
হয়। যেমন-_মেটাসিলিসিক আযাসিড 
(1759105 )-কে মনে করা যায় 

১105+1750 7; কিন্ অর্থোসিলিসিক 
আযাসিড (]7,510$)কে ১10৯+ 
[7.0 7 এভাবে একে ছু'টি জলীয় 
অণুবিশিষ্ট সিলিকা 1, বা সিলিকন 1 
অল্লাইডরূপে পরিকল্পিত হয়। 

অর্থোক্রোমেটিক ফিল্ম __ অর্থে” 
মানে সোজাস্থজি, অথবা যথাষথ ; 
'ক্রোমেটিক* মানে বর্ণময়। আলোক- 
চিত্রের যে ফিল বিভিন্ন বর্ণের 
ওজ্জবল্যের তারতম্য সাদ কালে! ছবিতে 
যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়। বিশেষ 
বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে 
এরূপ ফিল্ম বিশেষতঃ সবুজ, নীল ও 
বেগুনী বর্ণ (আলোক) স্থ্গ্রাহী 

হয়ে থাকে; এর ফলে ফটোগ্রাফির 1 
আলোছায়ার কৌশলে এতে অধিকতর 
স্বাভাবিক ছবি ওঠে। 

অর্থোরলেজ __' ফেলম্পার + শ্রেণীর 
খনিজ প্রস্তর বিশেষ; আলুমিনিয়াম 
ও পটাসিয়ামের যুক্ত সিলিকেট 11 এর 
বিশেষত্ব হলো, আঘাতে এর কৃষ্ট্যাল- 
গুলি পরম্পরের লম্বভাবে ( অর্ধোগ- 
হ্যাল 1) ছু'দিকে ফেটে ভেঙ্নে যায়। 

অর্থোখন্যাল __ লম্বভাবে অবস্থিতি; 
ছু'টি সরলরেখ! পরম্পরকে সমকোণে 
ছেদ করলে তাদের বল! হয় পরম্পরের 
'অর্ধোগন্তাল' | 



অর্থোগ্রাফিক 

অর্থোগ্রাফিক প্রোজেক্সন -_ 
গৃহা্দির যে নক্সা অস্কনে কেবল মাত্র 
প্রাস্তীয় রেখাগুলি মুলবস্তর অনুরূপ 
৫ ই সমান্তরাল ভাবে 

হুবহু অন্িত হয়, 

অর্থাৎ যে নক্মায় 

দুষ্ট কোণানুরূপ- 
ভাবে ( অর্থাৎ 

৬৭ পার্মপেন্ট্িভ 1) 
বস্তর অবস্থান-বৈশি্ট্য বুঝাবার জন্যে 
অসমান্তরাল রেখাবিষ্ঠাস কর! হয় না। 

অর্থোপিডিক সার্জারি -_ অন্তর 
চিকিৎসার পদ্ধতি বিশেষ; যাতে দেহের 
(বিশেষতঃ শিশুদেহের ) কোন ভগ্ন 

বা বিরুতাঙ্গের অস্থি, অথব! অস্থি-সন্ধি 
অপসারিত করে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় 
স্বাভাবিক অবস্থ|! ফিরিয়ে আনা হয়। 

অর্থোসেপ্টার -_ ত্রিভুজের লব্থবিন্দু; 
কোন জ্যামিতিক ত্রিভৃজের কৌণিক 

বিন্দত্রয় থেকে 
বিপরীত বাহু- 
ত্রয়ের উপরে 

পার্ল 

রন অঙ্কিত লঙ্ব- 
রেখ! তিনটির ছেদ্বিন্দু। 

অর্থোপটের৷ _ আরসোলা জাতীয় 
যে-সব পতন্গের সামনের পক্ষদ্বয় 

অপেক্ষাকৃত পুরু ও 
শক্ত ; কিন্তু পেছনের 
পাখাজোড়া পাতল। 

জালি পর্দায় তৈরী। 
(চিত্রে একদ্িকের পক্ষ 
হয় দেখানো! হয়েছে) অর্থোপটের! 

অরোর। 

অপিমেন্ট _ এক রকম হল্দে 

খনিজ পদার্থ; শ্বভাবজাত আর্সেনিক 
ট্রাইসাল্ফাইড (45558 ), বিষাক্ত 
পদার্থ । বাংলায় বলে হরিতাল। 

অরবিট __- কক্ষ; নির্দিষ্ট ভ্রমণ-পথ | 
গ্রহাদদি যে-পণে শুর্যকে প্রদক্ষিণ 
করে। আবার, পরমাণুর সংগঠক 
ইলেক্ট্রনগুলো 1 যে-পথে নিউ- 
ক্রিয়াসের 1 চারিদিকে ঘোরে । 

অরোগ্রাফিক রেইন __ পর্বতগাত্ে 
বাধাপ্রাপ্ত মেঘের বর্ষণে যে বৃষ্টিপাত হয় 
(অরোস্পার্বত্য )। 

অরোরা অক্ট্রীলিজ _ দক্ষিণ 
মেরজ্যোতি; দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলের 
আকাশে যে জ্যোতিপ্রভা দুষ্ট 
হয়। উত্তর মেরুঞ্চলের আকাশে 
একই নৈসগিক কারণে উৎপন্ন 
অনুরূপ জ্যোতিপ্রভাকে বলে অরোর! 

বোরিয়ালিস” 1 | 

অরোরা-বোরিয়ালিস -- উত্তর- 
মেরু-প্রভা; পৃথিবীর উত্তর-মের- 
প্রবেশের আকাশে যে আলোকচ্ছট। 
দৃষ্ট হয়। এর বর্ণালীতে প্রধানতঃ 
লাল ও সবুজ বর্ণের আভাই বেশী। 
সম্ভবতঃ শুর্য থেকে অড়িতাবিষ্ট 
কণিকা-ধারা বিচ্ছুরণের ফলে এরূপ 
বর্ণচ্ছট। প্রতিভাত হয়ে থাকে। বায়ু- 
কণিক। আয়নাফিত হয়ে তার তড়িৎ" 

বিচ্ছুরণের ফলেও এরূপ হতে পারে। 
যখন সৌর কলঙ্কের আধিক্য ঘটে 
তখনই এই আলোকচ্ছটার ওজ্জল্য 
বুদ্ধি পেতে দেখা ষায়। 



অর্মোলু অল্টিমিটার 
পপ পিপিপি ০৭ 

অর্ধোলু _ তাম! ও দন্তার (জিঙ্ক 1) 
এক প্রকার ধাতু-সংকর বিশেষ, য! 
দেখতে অনেকটা যেন সোনার মত 
বর্ণবিশিষ্ট হয়। 

অল্ফ্যাক্টরি _ গন্ধ বা বাণ সম্ন্বীয় ; 
যেমন __ “অল্ফ্যাক্টরি অর্গ্যান” হলে! 
ঘ্রাণেন্দ্রি় বা নাসিকার অভ্যন্তরস্থ 
বিল্লি, যা গন্ধের অনুভূতি জাগায় । 
অলিয়োরেজিন __ যে রেজিনে 1 
উদ্ভিজ্জ উদ্বায়ী তৈলাংশ কতকটা 
সংমিশ্রিত থেকে যায়। “অলিয়ো, 
মানে অয়েল' অর্থাৎ তেল সংযুক্ত । 
অলিভাইন -__- লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ 

ধাতুদ্বয়ের সম্মিলিত অর্থো-সিলিকেট 
[ (010176 )৯১10$ ]-এর বিশেষ 
নাম। এরূপ খনিজ পদার্থ প্রধানতঃ 
ভূ-স্তরের গভীরে ও সমুদ্রের তলদেশের 
কঠিন প্রস্তরাভ্যন্তরে পাওয়া যায়। 
স্কটিকাকারের বিশুদ্ধ অলিভাইন 
মূল্যবান, সৌখিন ও সদৃশ প্রস্তর 
হিসাবে ব্যবহৃত হয় । 
অলিয়াম __ ঘনীভূত (কন্সে- 
প্েটেড) গন্ধকানঃ নির্জল বিশুদ্ধ 
সাল্ফিউরিক আযাসিড,1 [5043 
যাতে জলীয় অংশ প্রায় থাকে না। 
অনাবুত রাখলে বায়ুর সংস্পর্শে 
এথেকে সব সময় সাল্ফার- 

ট্রাইঅকাইডের (505) ধুম নির্গত 
হতে থাকে; তাই একে ফিউমিং 
সাল্ফিউরিক আযাসিডও বলে। 

জঅলেইক আসিভ _ একটি তরল 
অসম্পৃক্ত জৈব (অর্গ্যানিক) আযাসিড ; 

সপ সপ পি পাপ 

বিভিন্ন তৈল ও চধি জাতীয় পদার্থে 
এর বিভিন্ন গ্রিসারাইড 1 পাওয়া যায়। 
এর গ্রিসারাইড যৌগিকের ভাগ যত 
বেশী থাকবে জৈব তৈল বা চধি তত 
নরম, মহণ ও তৈলাক্ত হবে। 

অপ্টার্নেটিং কারেন্ট __ সংক্ষেপে 
এ. সি. ( তড়িত্প্রবাহ ); ত্য অড়িৎ” 

প্রবাহ পর্যায়ক্রমিকভাবে দ্রুত দিক 
পরিবর্তন করে। এরূপ প্রবাহে 
তড়িতশক্কি প্রথমে একদিকে সর্বোচ্চ 
চাঁপ-সীমায় পৌছেই সনে সঙ্গে 
সে-চাঁপ মন্দীভূত হয়, এবং বিপরীত 
দিকে সর্বনিয় সীমায় দ্রুত নেমে যায়। 
প্রাবাহপথে তড়িৎশক্তির এবূপ পর্যায় 
ক্রমিক অতিদ্রত হ্াস-বৃদ্ধি চলতে 
থাকে -- প্রতি সেকেণ্ডে তড়িৎ 

প্রবাহের এরূপ দিক পরিবর্তনের 
পৌনঃপৌনিক সংখ্যাকে বলা হয় 
'ইলেক্ট্রে। ফ্রিকোয়েন্সি” 1 | এ, সি, 
তড়িতপ্রবাহে সাধারণতঃ সেকেণ্ে &0 

ফ্রিকোয়েন্সি রাখা হয়, কিন্তু রেড়িও 1, 
রাঙার + প্রভৃতির ক্ষেত্রে তা কয়েক 
হাজারও কর প্রয়োজন হয়। 

অণ্টিচিউড -- সাধারণ অর্থে 
উচ্চতা" ; কোন স্থানের অল্টিচিউড 
বললে সাগরপৃষ্ঠ ণেকে সে-স্থানের 
উচ্চতা বুঝায়। জ্যোতিবিজ্ঞানে কোন 
গ্রহ-নক্ষত্রের অ্টচিউড বলতে তৃ- 
সমান্তরাল থেকে তার কৌণিক উচ্চতা 
( আযাঙ্ুলার হাইট 1 ) বৃঝতে হয়। 

অরপ্টমিটার -_কোন স্থানের উচ্চতা 
( অণ্টিচিউড ) নিরূপণ করবার জন্তে 



অলিফাইন অসিলেটিং 
পেশী 

ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ। নানারকমের 
আছে (হিপসোমিটার + )। 

অলিফাইন -_ ইথিলিন1 শ্রেণীর 
হাইড্রোকার্বনগুলোর সাধারণ নাম; 
এদের অলিফিন্সও বলা হয়। 
এদের সাধারণ রাসায়নিক ফমুল! 
হলো ০, বিভিন্ন সংখ্যক 

কার্বন 1 ও হাইড্রোজেন অণুর মিলনে 
এগুলো গঠিত হয়। 

অয়েল অব ভিটি মল _ সাঁল্- 
ফিউরিক আসিডের 1 (17,50$) 
বিশেষ নাম। বাংলায় বলে গন্ধকান্ন। 

অস্মোসিস -_ হুক পর্দাবিশেষের 
মধ্যে দিয়ে জল বা অপর কোন 
দ্রাবক পদার্থের যে গতি লক্ষিত হয়। 
এরূপ পর্দার ভিতর দিয়ে দ্রাবক তরল 
পদ্বার্থ টি নিশ্যত হর, কিন্ত দ্রাব্য পদার্থ 
আটকে যায়। অসমান ঘনত্বের ছুটি 
'দ্রবের মধ্যে এরূপ পর্দ! দিলে অল্প 
ঘনত্বের দ্রব থেকে দ্রাবকের এই 
গতির ( অস্মোসিস ) প্রভাবে জল বা 
যে-কোন তরল দ্রাবক অধিক ঘনত্বের 
দ্রবের দ্বিকে প্রবাহিত হয়ে উভয়ের 
ঘনত্ব সমান করতে চায় (হাইপার 
টোনিক 1)। 

অস্মিয়াম _ একটি মৌলিক ধাতু; 
সাদা, ম্ষটিকাকার, কঠিন পদার্থ । 
সাংকেতিক চিহ্ন ০0১; পারমাণবিক 
ওজন 190? পারমাণবিক সংখ্য। 

96; সবচেয়ে ভারী ধাতব পদার্থ । 
প্র্যাটিনাম 1 ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত 

অবস্থায় থনিজ আকারে পাওয়৷ 

যায়। দুর্লভ মূল্যবান ধাতু । 
অস্মিরিডিয়াম - অস্মিয়াম, 
ইরিডিয়াম 1 ও সামান্ত প্র্যাটিনামের 
সংমিশ্রণে তৈরী একটি সংকর-ধাতু 
(আযালয় 1 ); অত্যন্ত কঠিন, মরিচা 
ধরে না __ মুল্যবান বর্ণা কলমের 
নিবের অগ্রভাগে লাগানে! হয়। 

অস্স্রিচ __ উটপাখি, পৃথিবীর সবচেয়ে 
বৃহদ্দাকার পক্ষী; উচ্চতায় অনেক 
সময় আট ফুট পর্যন্ত হয়। উড়তে পারে 
না, দেহের অনুপাতে অতিক্ষুদ্র 
পক্ষদ্বয়ের সঞ্চালনে এদের দ্রুত ধাবনে 

সাহায্য হয় মাত্র। 
সত্রী-পক্ষীর পালক 
ধূসর বর্ণের ) পুং- 
পক্মীর পালক হয় 

প্রায়শঃ কৃষ্ণবর্ণ। 
আরব ও আক্রি- 

কায় এদের আদি 

এদের বংশ ক্রমে লোপ 

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়। 

আবাস। 
পাচ্ছে। 

প্রতি দেশে এদের কৃত্রিম পালনভূমি 
তৈরী করা হয়েছে । এদের পালকের 
ব্যবসায় লাভজনক--পাশ্চাত্য রমণীর 
টুপি সুশোভিত করতে ও সৌখীন 
ব্যান তৈরী করতে এদের পালক 
উচ্চ মূল্যে প্রচুর বিঃয় হয়। 

অসিলেটিং কারেন্ট _- অপ্টার্নেটিং 
কারেন্ট 1, বা এ. সি, তড়িৎ-প্রবাহ; 
যাতে প্রবাহের গতিপথ সেকেণ্ডে 



অসিলোম্বোপ 

শত বা! সহম্ম বার এদিক-ওদ্দিকে 
পরিবর্তিত হয়। 
অসিলোক্কোপ __- স্পন্দন-নির্দেশিক 

ষণ্্র; যে যন্ত্রের সাহায্যে সব রকম 

বৈদ্যতিক স্পন্দন বা কম্পন ধরা পড়ে, 
এবং দেই কম্পনের গতি-প্রকৃতি 
নিরূপিত হয়। অনেক যন্ত্রে আবার 

স্পননের রেখা-চিত্র অঙ্কিত হয়ে 
যায়__এই রেখা-চিত্রকে বলে অসি- 
লোগ্রাফ। (ভূকম্পন নির্দেশক 
যন্ত্রের নাম সিস্মোমিটার 1) 

অন] 

আাকৃটিনিয়াম-_-তেজ ক্রিয় ( রেডিও- 
আযাকৃটিভ +) মৌলিক পদার্থ বিশেষ) 
সাংকেতিক চিহ্ন 4৬০, আটমিক 

নাম্বার 189); এই দুশ্রাপ্য পদার্থ টি 
ইউরেনিয়াম +খনিজ থেকে 1899 
থুঃ বিজ্ঞানী ডিবার্নে (1990161776 ) 

কতৃক আবিষ্কৃত হয়। 
নামিটার -_ হূর্যালোকের 

অদৃশ্তঠ রশ্মির তীব্রতা ও তেজশক্তি 
পরিমাপক যন্ধ বিশেষ । 

আযাকৃটিনিক "রে _ সুর্যালোকের 
সংগঠক রশ্মিমালার ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ- 
বৈর্ঘ্য-€ ওয়েভ-লেংথ 1) বিশিষ্ট অতি- 
বেগুনি রশ্মি; সর্যালোকের এই অদৃশ্ঠ 
অংশই ফটোগ্রাফিক ফিল্মের 1 উপরে 
প্রভাব বিস্তার করে এবং রাসায়নিক 
ক্রিয়ার ফিলে ছায়াপাত হয় । 

আ্যাকৃটিভেটেড কার্বন __ বায়ু-শূ্ট 
পাত্রে কাঠ উত্তপ্ত করে (পুড়িয়ে) 

আাক্রোমেটিন 

যে কয়লা বা চারকোল 1 তৈরি হয়। 
এরূপ কাঠকয়লার গ্যাস-শোষণের 
ক্ষমতা সমধিক বলে সাধারণতঃ গ্যাস- 

মাস্কে 1 (মুখসে) ব্যবহৃত হয় । আবার, 
কোন জ্রবণ থেকে তার মধ্যে দ্রবিত 

রঞ্জক পদার্থ পরিপৌষণের ক্ষমতাও 

এর আছে। 

আযাকৃটিনো মা ই সিন-_ কতকটা 
তারকারৃতি ছত্রাক (ফাঙ্গাস 1) 

জাতীয় সুমন আণুবীন্ষণিক জীবাণু। 
সাধারণ ছত্রাকের মত এ-গুলিরও 

স্পোরের 1 সাহাযো বংশবুদ্ধি হয়। 

এই ছত্রাকের জন্তেই আলোবাতাস- 
হীন আবদ্ধ ঘরে এক রকম সৌদ 
গন্ধ পাওয়া যায়। এর আক্রমণে 

গরু প্রভৃতি জঙ্তর জিভ ফুলে শক্ত 

হয়ে ওঠে - এ রোগকে বল! হয় 

আযক্টিনোমাইকোসিস। 
আযাক্রোমেটিক লেম্গ _ বিভিন্ন 
প্রতিসরণ-ক্ষমতার কাচের সংযোগে 

তৈরী বিশেষ এক রকম যুগ লেম্স 1 | 
সাধারণ একক লেন্সে প্রতিসরিত 

প্রতিচ্ছবির প্রাস্তেশে বিভিন্ন বর্ণাভা 
পরিদৃষ্ট হয়; কিন্ত এই লেন্সের 
প্রতিসরণে প্রতিসরিত রশ্মিমালায় 

এ-রকম প্রান্তীয় বর্ণাভা থাকে না, 
হুবহু প্রতিচ্ছবি পাওয়! যায় । 

আযাক্রোমেটিন _- উত্ভিদ ব। প্রাণী 

জীবকোষের (সেল 1) সংগঠক যে 
উপাদান কোন রঞ্জক পদার্থে ই রঞ্জিত 
হয় না, সর্বদ| নিজস্ব স্বাভাবিক স্বচ্ছ 
অবস্থায় থেকে যায় ( ক্রোমেটিন 1)। 



আাফিফ্লেভিন 

আ্যাক্রিফেভ্িন _ আল্কাতরা 
( কোল্টার 1) থেকে নিষ্কাশিত জৈব 
রাসায়নিক পদ্বার্থের সংশ্রেষণে প্রস্তৃত 

হলদে এক প্রকার জীবাণু-প্রতিষেধক 

(আযার্টিসেপ্টিক 1) পদার্থ। এর 
জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা শ্বভাবতঃই 
প্রবল; আবার রক্তের সিরামের 1 

সংস্পর্শে এই শক্তি আরও বুদ্ধি পায়। 
আআকিলারেসন- ত্বরণ ;চলমাঁন বস্ত্র 
গতি-ব্ুদ্ধির হার । গণিতবেগের হাসের 

হারকে বলে রিটার্ডেসন 1 | উপর 
থেকে তৃপৃষ্ঠের দ্বিকে পতনকালে 
পৃথিবীর মাঁধ্যাকর্ষণ শক্তির (গ্রাভি- 

টেসন 1 )গ্রভাবে সকল বস্তুর গতিবেগ 
প্রতি সেকেগ্ডে 9 ফুট করে বুদ্ধি 
পেতে থাকে ; এই নির্দিষ্ট বৃদ্ধি-হারকে 
বলা হয় “আক্সিলারেসন ডিউ টু 
গ্রাভিটেসন”, অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ-জনিত 

ত্বরণ। স্থিরাঁবস্থা থেকে বস্তুটি যখন 
পড়তে থাকে তখন প্রথম সেকেণ্ডের 

অস্তে তার গতিবেগ হবে প্রতি 
সেকেণ্ডে 8% ফুট, দ্বিতীয় সেকেও্ড 
অস্তে হবে প্রতি সেকেণ্ডে 64 ফুট__ 
এভাবে পতনের গতিবেগ ক্রমাগত 

বাড়তে থাকে । গতিবেগের এই ত্বরণ 
ব।' আ্যাক্সিলারেসন “8% ফুট প্রতি 

সেকেও্/সেকেও্ড বলে প্রকাশ করা 

হয়। নিক্ষিপ্ত গোলা-গোলি প্রভৃতি 
চলমান বস্তর এরূপ ত্যাক্সিলারেসন 
বা রিটার্ডেসন থাকতে পারে, না 
গাকলে তার গতি হবে স্থির, অর্থাৎ 

প্রারস্িক গতি বরাবর একই থাকবে, 

10 আআকোয়া 
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সমকালে সমান দুরত্ব অতিক্রম করছে, 
বুঝতে হবে । 

আযক্সিলারেটর-_ত্বরক; যাঁর প্রভাবে 
কোন কিছুর গতি ত্বরান্বিত হয়। যে 
যন্নাংশের সাহায্যে মোটরগাড়ীর 

গতিবেগ প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো 

যায় তাকে বলে আ্যাকিলারেটর । 

অন্যপক্ষে, যে সব পদার্থের প্রভাবে 

কোন রাসায়নিক ক্রিয়৷ ত্বরান্থিত 
হয়_-যেমন, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 
(খাগ্-লবণ) মেশালে সিমেণ্ট 1 জলের 
রাসায়নিক ক্রিয়ায় অত দ্রুত জমে 
যায়; ম্যাগনেসিয়াম, আযানিলিন 1 

ভূতি মেশালে রাবারের ভ্যাল্কা- 
নাইজিং1 প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। 
রাসায়নিক ক্রিয়ায় এসব পদার্থকে 

সাধারণতঃ বলে ক্যাটা লিষ্ট 1; কখন 
কখন আক্মিলারেটর-ও বলে। 

আ্যাকাউষ্টিকা _ শবদ-বিজ্ঞান ; শবা- 
তরঙ্নের উৎপত্তি ও গতি-প্ররূতি 

বিষয়ক বিজ্ঞান । 

আাকোয়। -- জল; রসায়নবিদ্যায় 

জল বা! আকোয়া বুঝাতে সংক্ষেপে 

এ] লেখা হয়। 

আযাকোয়া ফর্টিস __ প্রায়-নিরূ্দক 
বিশুদ্ধ নাউটিক আযাসিড, মাব০0১) 
( কন্সেণ্ট্টেড )। 

আ্যাকোয়! রিজিয়া _ এক ভাগ 
নাইটিক আযাসিড (71305) ও চার 
ভাগ হাইড্রোক্লোরিক ত্যালিডের 
(701) সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়। 

স্যাক্রারা সোনা! গলাতে ব্যবহার 



আযাকোয়েরিয়াম 

করে; সোনা, রূপা প্রভৃতি নোবেল 
মেটাল” 1 এতে গলে যায়, যা অপর 
কোন আযাসিড এককভাবে পারে না। 

এই মিশ্রণ খোলা রাখলে বায়ুর 
সংস্পর্শে হলদে হয়ে যায় _ নাইট্রোসিল- 
ক্লোরাইড জন্মায় ও ক্লোরিন 1 গ্যাস 
বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায় । 

আকোয়েরিয়ীম __ যে সব কৃত্রিম 
জলাঁধারে জলজ উত্ভিদ ও প্রাণী 
সংরক্ষিত করে প্রকতি-বিজ্ঞানীর। 

তাদের জীবনধার] পর্যবেক্ষণ করেন । 

পরীক্ষাগারে এ-গুলি হয় কাচের 
তৈরি। শখ করে অনেকে কাচের 
ভোট আযাকোয়েরিয়ামে রঙিন মাছ ও 

সুদৃশ্ত জলজ উদ্ভিদ পালন করেন। 

আযাকোয়াস _ জলীয়, জলযুক্ত। 
কোন দ্রবের দ্রাবক জল হলে তাকে 

আযাকোয়াস সল্ুযুসন? বলে। আবার, 

জলজ উদ্ভিদকে বলে আাকোয়েটিক 
র্যাণ্ট। 
আকোনাইট __ এক প্রকার 
উদ্ভিদের বিষাক্ত রস; উত্ভিদটাও 
এই নামে পরিচিত। একটি উৎকুষ্ট 
ভেষজ পদার্থ, ওষধ হিসেবে ব্যবহৃত 
হয়। বাংলায় বলে 'কাঠবিষঃ। 

আযাকুমুলেটর __ যে যাক্ত্িক ব্যবস্থায় 
তড়িৎ-শক্তি সঞ্চিত করে রাখা হয়। 

একে এক রকম সেল 1 বলাও যেতে 

পারে; যার মধ্যে তড়িৎ সঞ্চিত করে 

রেখে দরকার মত ব্যবহার করা যায়। 

এজন্ে একে স্টোরেজ ব্যাটারি-ও 1 

আগার 

বলে।  জাধারণ লেড ড-আ্যাকুমুলেটরে 

একটা কী1চ-পাত্রের মধ্যে দুখান। সীসার 
গ্রেট পাশাপাশি সামান্ত ব্যবধানে 
জলমিশ্রিত সাল্ফিউরিক আযাসিডের 

্ঃ মধ্যে ডুবিয়ে ঝুলিয়ে 
রাখ! হয়। এদের মধ্যে 
পজিটিভ গ্রনেটখানার 

গায়ে লেড-পারক্সাইড 
(177)05 ) মাখানো 

থাঁকে। ওই সীসক-প্লেট 
ছুথানার মধ্যে তড়িৎ- 

প্রবাহ চালালে ইলেক্টোলিসিস? 
প্রনিয়ায় সীসা ও সাল্ফিউরিক 
আযাসিডের মধ্যে রাঁসায়নিক সংযোগ 
ঘটে। এর ফলেই তড়িৎশক্তি সঞ্চিত 

হতে থাকে । এই আ্যাকুমুলেটর 
থেকে তড়িংশক্তি ব্যবহারের সময় 

বিপরীত ধারায় রাসায়নিক এিয়া 
চলতে থাকে, ফলে সঞ্চিত তড়িৎশক্তি 

সংযোজক তারের মাধ্যমে প্রবাহিত 

হয়। সাধারণতঃ এরূপ আযাকুমুলেটর 
মোটর গাড়ীতে তড়িৎস্ষুরণ (ম্পাকিং) 

ও আলো জআালবার জন্তে ব্যবহৃত 

হয়ে থাকে । 

আআগার-জ্যাগার _ নানা প্রকার 

সামুদ্রক গুল থেকে যে এক রকম 
আঠালে! পদাথ পাওয়া যায়; এর 
রাসায়নিক গঠন কার্বোহাইড্রেটের 1 
মত। গরম জলে মিশে যায়, পরে 

ঠাণ্ডা হলে ক্রমে ঘন জেলির? 
আকারে ণিতিয়ে পড়ে । জীববিদ্তার 
পণিক্ষাদিতে এই জেলির মাধ্যমে 



আযগেট 

জীবাণুদের বংশ বৃদ্ধি করিয়ে নানা 
রকম গবেষণ। কর! হয়। 

'আযাগেট -- এক রকম প্রস্তর বিশেষ, 
মূলতঃ সিলিকা! 1 (১104)। অত্যন্ত 
কঠিন বলে ঘর্ধণে তেমন ক্ষয়ে যায় 
ন1। হুল পরিমাপ-যন্ধের ফাল্ক্রাম 1 
ইত্যার্দিতে ব্যবহৃত হয়; কঠিন বস্তু 
পেষণের যোগ্য হামান-দিস্তাও আাগেট 

প্রস্তরে তৈরী হয়ে থাকে । 

আ্যগোনিক লাইন _- পৃথিবীর যে 
সব স্থানে কম্পাসের 1 কাটা চৌম্বক 
মেরুর (ম্যাগ্নেটক পোল? ) দ্বিকে 
স্থবনির্দিই্রূপে প্রসারিত থাকে, অর্থাৎ 

কোন ডেক্রিনেসন (থাকে না; মান- 
চিত্রে এইরূপ সব স্থানের সংযোজক 
রেখাকে বলে আয. লাইন. | 
আজে -- ছ'টি নাইট্রোজেন ? 
পরমাণুর পরম্পর যুক্ত সমাবেশ (ঘি. 

রসায়ন শাস্ত্রে এই নামে পরিচিত। 
একে দ্বি-নাইট্রোজেন র্যাডিক্যাল 1 
বল! যায়। এর প্রভাবে রঞ্জক পদার্থের 

বর্ণ-্থায়িত্ব ও ওজ্জল্য বুদ্ধি পায় এবং 
তাকে বলা হয় আজে ডাই। 
আজোট -_ নাইট্রোজেন গ্যাস । 

শব্দার্থ “নিক্ষিয়' ) পূর্বে নাইট্রোজেন 
গ্যাস এই নামে পরিচিত ছিল । 

আযাঞজাইড-_হাইড্রোজোইক (নাঃ) 
আাসিডের ধাতব সপ্টের সাধারণ 
নাম; যেমন--সৌডিয়াম আযাজাইড, 
টিনা ও | সীসা (লেড্1 ) প্রসৃতি 
ভারী ধাতুর আযজাইড সণ্ট সাধারণতঃ 
বিক্ষোরক-ধর্মী হয়ে থাকে । 

12 জ্যাটম 

আ্যাজিয়াম __ দিগংশ ; ভূপৃষ্ঠ থেকে 
কোন গ্রহ বা! নক্ষত্রের অবস্থান 
নির্দেশক কৌণিক পরিমাণ জ্যোহুলার 
মেজার 1+)। কোন স্থান থেকে কোন 

গ্রহ বা নক্ষত্র গগনমণ্ডলের কোন্ 
দ্িগংশে অবস্থিত তা যে কোণ ছার! 
নিদিষ্ট হয়। 

ট -__ ম্বভাবজাত বেসিক + 
কপার কার্বনেট; তামার একটা 
রাসায়নিক যৌগিক, 0005. 
096017)৪; নীলবর্ণের একট! খনিজ 
পদ্দার্থ। রাসায়নিক উপায়ে এ থেকে 
তাম] নিফাশিত হয়ে থাকে । 

আযাটম __ পরমাণু ; রাসায়নিক মতে 
মৌলিক পদার্থের অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম 
অংশ; সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম পদ্ার্থ- 
কণিকা । (অবশ্ত আধুনিক বিজ্ঞানে 
পরমাণু-বিভাজনও ( ফিসন 1) সম্ভব 

হয়েছে; ইলেকটন1, প্রোটন, 
প্রভৃতি কণিকায় পরমাণু গঠিত )। 
আাটম বম্ -_ পারমাণবিক বোমা, 

যার বিস্ফোরণে মুহূর্ত মধ্যে প্রচণ্ড 

পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত হয়ে ভয়াবহ 
ধ্বংসলীলার স্ষ্ট করে। দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় জার্মান বৈজ্ঞানিক 
অটো স্থান প্রথমে ইউরেনিয়াম 1 
পরমাঁুর ফিসন 1 ঘটাতে সমর্থ হন। 
ইহার উপর ভিত্তি করেই পরে 
আমেরিকায় মিত্রপক্ষীয় বৈজ্ঞানিকদের 
সমবেত গরচেষ্টায় কার্যকরীভাবে পার- 
মাণবিক বোম। তৈরী করা সম্ভব হয়। 
জাপানের হিরোলিম। নগরীতে প্রথম 



আটমাইজার 

আযটম-বম বিক্ষোরিত হয়েছিল। 
ইউরেনিয়াম-পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে 
মন্দগতি নিউট্রন 1 কণিকার সংঘাতে 
ক্রমাগত ভগ্ন করবার ব্যবস্থা করায় 
এই প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব ঘটে । এই 
বোমা এমনভাবে তৈরী হয় যাতে 
কোটি কোটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস ? 
ক্রমাগত ভাঙতে থাকে, আর তা 

থেকে বিমুক্ত শক্তি এক সেকেণ্ডের 
লক্ষ ভাগেরও কম সময়ে প্রচণ্ড 

বিস্ফোরণ ঘটায়। এই প্রক্রিয়াকে 
বলে নিউক্রিয়ার-ফিসন 1 | প্ররুত- 
পক্ষে আযাটম বোমার বিস্ফোরণ অসংখা 
ধারাবাহিক বিস্ফোরণের সমষ্টি; একে 

বলে চেইন-রিত্যাষ্সন | জটিল 
ব্যবস্থায় ইউরেনিয়াম 1 বা প্রুটো- 
নিয়াম 1 ধাতুর বিশেষ বিশেষ 

আইসোটোপের 1 ফিসন ঘটানে 
সম্ভব হয়েছে । 

জার -_ মেঘায়ন যন্ত্র; যে 

যন্ত্রের সাহায্যে কোন তরল পদার্থকে 

বায়ুর চাপে মেঘ বা! কুয়াশার ধোয়ার 
মত হুশ কণি- 
কায় রূপাস্তরিত 

করা৷ যায়। সরু 
নল-পথে আবদ্ধ 

পাত্রের তরল 
পদ্দার্থের অভ্যন্তরে 

সবেগে বায়ু প্রবেশ করিয়ে তার চাপে 
তরলের এই রূপান্তর ঘটানে| হয়। 
আ্যআাটুমোলিসিস _ গ্যাস 
পরিক্রতি; গ্যাসীয় সংমিশ্রণ থেকে 

আটমাইজান 

18 

আাটমিক ওয়েট __ 

আটমিক 
সস পিসি টিটো পি বা িিশিি  পি আসি এ সাপ কাসা 

বিভিন্ন গ্যাসের 1 পৃথকীকরণ, অর্থাৎ 
পরিআ্াবণের প্রত্রিয়া। বিশেষ এক 
প্রকার পাতল! পর্দার (মেব্রেন? ) 
ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলে বিভিন্ন 
গ্যাস বিভিন্ন গতিতে পর্দা ভেদ 
করে বেরোয় এবং কৌশলে তাদের 
পৃথক কর! যায়। এট! অনেকট। তরল 
পদার্থের ফ্রাক্সন্তাল ডিস্টিলেসন 1 
প্রক্রিয়ার মত। 

আযাটমিক এনাজি __ পারমাণবিক 
শক্তি; পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙলে 
যেশক্তির উদ্ভব হয়। বিশেষ জটিল 
ব্যবস্থায় পদ্দার্কে এভাবে শক্তিতে, 
রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে । পদার্থ- 
বিজ্ঞানের বিখ্যাত সমীকরণ, 17. 
0102, এই সত্যই প্রতিপন্ন করছে। 
এখানে চু. হলো এনাঞজি বা শক্তি, 
ঢা) বস্ত-ভর এবং ০ আলোর গতি । 

আলোর গতি হলো সেকেণ্ডে 
1,86,996 মাইল। এই হিসেবে 
পঞ্চাশ টন কয়ল!। পুড়িয়ে যতটা 
শক্তি পাওয়া যায়, মাত্র এক 

গ্র্যাম 1 পদার্থের ( ইউরেনিয়ামের ) 
বিলুপ্তি ঘটিয়ে ততট প্রচণ্ড শক্তির 
উদ্ভব হতে পারে। বিজ্ঞানের মতে 
পদার্থ ও শক্তি মূলতঃ এক ; পদার্থের 
অস্তিম বিশ্লেষণ ব1 বিলুপ্তিতে শক্তির 
উদ্ভব, এবং শক্তির ঘনীভূত সংযোজনে 
পদার্থের উৎপত্তি হয়ে থাকে। 

পারমাণবিক 
ওজন ; কোন মৌলিক পদার্থের এক- 
একটি পরমাণুর স্বকীয় ওজন-পরিমাণ । 



আটমিক 

অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণুর ওজন 
16 ধরে নিরে বিভিন্ন পদার্থের এই 
পারমাণবিক ওজন তুলনামূলকভাবে 

হিসাব করে দ্ির করা হয়। 

আটমিক থিওরি __ পারমাণবিক 
মতবাদ । পদার্থের পারমাণপিক 

গঠন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ডিমোক্রিটাস 1 
সাধারণভাবে যে মতবাদ প্রচার 

করেছিলেন, উনবিংশ শতাব্ধীর 
প্রথমভাগে বিজ্ঞানী ড্যাণ্টন1 সেই 
মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 

স্কাপন করেন এবং পারমাণবিক 
গঠনের রাসায়নিক ব্যাখ্যা ও শুত্র 
প্রবর্তন করেন। ভারতের প্রাচীন 

আর্ধখধিগণও পদার্থের গঠনে অণুং 
পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা 
মতবাদ প্রচার করেছিলেন। যাই 

হোক, এভাবে মৌলিক পদার্থের 
ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশকে পরমাণু 
হিসাবে ধর| হলো । কোন একটি 
পদার্থের সব পরমাণু সর্বতোভাবে 

একই রকম (আইসোটোপের 1 ক্ষেত্রে 
অবশ্ঠ প্রভেদ দেখা যায়); বিভিন্ন 

পদার্থের পরমাখু বিভিন্ন । দুইটি 
পদ্বার্থের বিভিন্ন পরমাণু একে অন্তের 
সঙ্গে পরম্পর জুড়ে গিয়ে পদার্থ ছুটির 
রাসায়নিক মিলন ঘটায় এবং যৌগিক 
পদার্থ উৎপন্ন হয়। আধুনিক মতবাদ 
(আ্যাটমিক স্ট্রাকচার ১ অ বশ্ঠ 
ড্যান্টনের উল্লিখিত মতবাদ থেকে 
অনেকাংশে বিভিন্ন । 

14 আযটমিক 

' আযাটমিক নাম্বার _ পরমাণৰিক 
 সংখ্যা। কোন মৌলিক পদার্থের 
. নিউক্লিয়াসের চারিদিকে যতগুলো 
| ইলেক্ট,ন পরিপ্রমণ করে সেই সংখ্যাকে 

বলে ওই পদার্থের পারমাণবিক সংখ্য! | 

এই সংখ্য। আবার নিউক্লিয়াসের 
| সংগঠক প্রোটন 1 সংখ্যার ৪ সমান। 

। আটমিক পাইল-যে বিশেষ যন্ত্রের 
| সাহায্যে ইউরেনিয়াম 1 পরমাণুর 
| নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার কাজ চালানো 
। হয়। এই প্রক্রিয়। গ্র্যাফাইট 1 বা 
ৃ ভারীজল (হেভি ওয়াটার 1 ) দিয়ে 
| মন্দীভূত করে প্রুটোনিয়াম 1 স্থ্টি করা 
| হয়; অথবা, তার তাপ নিয়ন্ত্রণ করে 
| েডিও-আক্টিভ। 1 পদার্থ উৎপন্ন 
৷ কর! হয়ে থাকে। 

 আাটমিক হিট্ _ পারমাণবিক তাপ। 
' কোন মৌলিক পদার্থের বি শেখ 

তাপের (স্পেসিফিক হিট 1) পরিমাণ- 

ৰ প্রকাশক সংখ্যাকে তার পারমাণবিক 

৷ ওজন গগ্র্যাম 1 )সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে 
৷ যে সংখা পাওয়া যায়। স্বাভাবিক 
' তাপমাত্রায় সব কঠিন পদার্থেরই এই 
ৰ পারমাণবিক তাপ মোটামুটি 6 
| ক্যালোরি 1, স্বাভীবিক তাপ ত্রাস 
' পেলে পারমাণবিক তাপও হ্রাস পায়। 

_আযাটমিক গ্রাকৃচার _ পরমাণুর 
গঠন। পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুর 
কেন্দ্রীয় বস্তকে বলা হর নিউ- 

। ক্রিয়াস+ । এই সব নিউক্রিয়াসের 
চারদিকে খণ-তড়িৎযুক্ত ইলেকৃট্রন 1 
কণিকাগুলো বিভিন্ন পথে ঘুরছে। 



আ্যাট্মস্ষিয়ার 

বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর সংগঠনে এই 
ইলেক্টুন কণিকার সংখ্যা বিভিন্ন। 
আবার প্রত্যেকটি পরমাণুর নিউক্লিরাস 
গঠিত হয়েছে ধন-তড়িৎযুক্ত কয়েকটি 
প্রোটন? ও তড়িৎবিহীন কয়েকটি 
নিউট্রন 1 কণার সমবায়ে। প্রোটন ও 
নিউট্রনের প্রত্যেকটির ভর (মান্1) 
হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভরের প্রায় 
সমান; কিন্তু ইলেক্টুন কণিকার ভর 
হাইড্রোজেন-পরমাণুর 1840 ভাগের 
একভাগ মাত্র, অর্থাৎ ধর্তব্যের মধোই 
নয়। পক্ষান্তরে প্রোটনের তড়িৎশক্তি 

ইলেক্ট নের তড়িতশক্তির সমান, কিন্ত 
বিপরীতধমী । কোন একটি পরমাণূর 

রং 
গঠনে নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা 
তার চারদিকের ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট,ন- 
সংখ্যার সমান । পরমাণুর রাসায়নিক 

বৈশিষ্ট্য ও বস্তুগত পার্থক্য নির্ভর করে 
তার ইলেক্টুন সংখ্যা 'ও তাদের 
গতি-প্রকৃতির উপর | কোন পদার্থের 
এই ইলেক্ট ন-সংখ্যাকেই বল৷ হয় তার 
পারমাণবিক সংখ্যা, ব! আাটমিক 
নান্ছার 1 | ইটি পদার্থের রাসায়নিক 

মিলন তাদের পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ 

বিভিন্ন ইলেক্টন কণিকার আকর্ষণ- 
বিকর্ষণ ও স্থান বিনিময়ের ফলেই 
সম্ভব হয়ে থাকে । 

আযাট্মস্ফিয়ার __ পৃথিবীর উপরি- 
ভাগের বায়ুমগ্ডল; নানারকম গ্যাসীয় 
পদার্থে গঠিত। সম্পূর্ণ শুক্ষ ও বিশুদ্ধ 
অবস্থায় বায়ুতে থাকে 78:08% 
নাইট্রোজেন, 9%09১% অক্সিজেন, 

মযাডিটিস্ 

'99% আর্গন + :08% কার্বন ডাই- 
অক্সাইড 1 ; এছাড়া নিয়ন হিলিয়াম, 
ক্রিপ্টন, জেনন্ নামক কয়েকটি ইনার্ট 
গ্যাস? বায়ুতে অতি সামান্ত পরিমাণে 
মিশে আছে । পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 
ও বিভিন্ন উচ্চতায় বাধুর এই গ্যাসীয় 
পরিমাণের সামান্ত তারতম্য দেখা 
যায়। সাধারণতঃ বায়ুতে আবার 
স'মান্য জলীন্ন বাষ্প, হাইড্রোজেন-পার- 
অক্সাইড, ওজোন 1, গন্ধকজাত 
রাসায়নিক পদার্থ, ধূলিকণা প্রত্ৃতিও 

সংমিশ্রিত থাকে । তৃপুষ্ঠের সকল 
পদার্থের উপর বায়ুমণ্ডলের একটা 
চাঁপ সব সময়েই পড়ছে __ সমতল 
ভূমিতে এই চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ- 
ইঞ্চিতে মোটামুটি 14 পাউওড 1 । 
বিভিন্ন উচ্চতায় ও বিভিন্ন সব গ্রাকক- 
তিক কারণে এই বায়ুমণ্ডলীয়-চাপের 
কিছু হ্বাসবুদ্ধি ঘটে থাকে । 

আ্যাট্রপিন-_“বেলেডোনা। উদ্চিদ থেকে 
নিদ্দাষিত একটি জৈব রাসায়নিক 
পদার্থ ; বিবিধ রোগে গঁষধরূপে ব্যবহৃত 

হয়। ব্যবহারে জংম্পন্দন দ্রুততর 

হয়, হাপানি ও শুলবেদনায় ও ফলগ্রদ । 

চোখে দিলে চক্ষ-ভারকার সম্প্রসারণ 
ঘটার __ চক্ষু পরীক্ষায়ই প্রধানতঃ 
ব্যবজত হরে থাকে । 

আযাভিটিভ কম্পাউণ্ড _ ছুটি 
রাসায়নিক পদার্থের পরম্পর সামগ্রিক 

মিলনে যে একটি মাত্র যৌগিক পদার্থ 
স্থষ্টি হয়, যেমন -_- ইখিলিন 1 +- 
ক্লোরিন + - ইপিলিন ঢাই ক্লোরাইড : 
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আান্পোপোলজি 
ী ০ 

0,101, 02] ,01.(আযাডি- : নামানুসারে উক্ত পরিমাপের একক 
টিভ কম্পাঁউগ্ড )। 
জ্যাড়িনেলিন গ্যাস _ দেহের 

টি অভ্যন্তরস্থ মৃত্রাশর 

দুটার উর্ধরভাগের 

টি সঙ্গে প্রায় সংলগ্র 

ক্ষুদ্র (ছবিতে গ- 

আযাডিনেলিন গাও চিহ্িত )গ্রন্থিদ্য়। 

এই গ্রন্থি বা! গ্ল্যাপ্ডের 1 মধ্যস্থ মেড়ুলা 
থেকে সময় সময় আ্যাড্রিনেলিন 
নামক এক প্রকার হর্মোন 1 নির্গত 

হয়ে রক্তে মিশে যায়। অকন্মাৎ 

ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি উত্তেজনার ফলে 
এই রস-নিঃসরণ ঘটে । 

আ্যাডেনিন -_ মাংসপেশীর অভ্যন্তরস্থ 
একটা জটিল জৈব রাসায়নিক পদ্দার্থ। 
পেশীর সংকোচন-কালে পদার্থটার 
রাসায়নিক গঠন ম্বতঃই বদলে গিয়ে 
বিভিন্ন সহজতর জৈব পদার্থ সাঁময়িক- 
ভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে । 

আ্যাঙ্গিয়োম্পার্ম _ গুপ্তবীজী। যে 
সব উতদ্ভিদ্বের বীজ বীজাধারে আবদ্ধ 
অবস্থায় থাকে; অধিকাংশ সপুষ্পক 
উদ্তিদ্ই এই শ্রেণীর । কিন্তু পাইন, ফার 
প্রভৃতি সরলবর্গীয় উত্ভিদের বীজাধার 
থাকে না, এদ্বের বলে জিম্নো" 
স্পার্ম 1+ (মুক্তবীজী উত্ভিদ )। 

আ্যাংস্ট্রম __ সুইডেনবাসী পদার্থবিদ, 
জন্ম 1814 খুঃ, মৃত্যু 1876 খ্ুঃ। 

তড়িৎচুম্বকীয় বিভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 
পরিমাপের যান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভাবক ; 

ৃ 

ূ 
হয়েছে আযাংস্টরম-10-1০ মিটার 1 | 
সাধারণতঃ আলোক-তরঙ্গের দৈর্ধ্যই 
এই এককে প্রকাশিত হয়; অবশ্ঠ 
রঞ্জন রশ্মি (এক্স-রে ), কস্মিক 
রশ্মি+ প্রভৃতির অকতিক্ষুদ্র তরজ- 
দৈর্ঘ্যও এতে প্রকাশ কর! চলে। 

আান্থার-_ ফুলের যে কোষাধারে রেণু 
উৎপাদিত হয়। পরাগ-কোষ। 

আ্যান্থারিডিয়াম-__ ফার্ন 1 ও মস্? 
জাতীয় নিয়স্তরের উদ্ভিদের পুংকোষ 
সমন্বিত জৈবাঙ্গ । 

আন্থেল্মিনিক -- ক্রিমি-বিনাশক 
ওষধ ; পেটের বিভিন্ন ক্রিমি যে-সব 

ওষধে বিনষ্ট বা নির্গমিত হয়; 
যেমন -_ স্তান্টোনিন 1 গভূতি। 
আযানথাসিন _ আল্কাতরা 
(কোল্টার 1) থেকে নিফাশিত এক 
প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, যা থেকে 

আযালিজারিন " শ্রেণীর গাঢ় লাল রঙের 
রঞ্জক-পদার্থ প্রস্তুত হয়। 'জ্যান্থ,” 
মানে কোল? বা কয়ল!। 

আ্যন্থোসায়েনিন্স _যে সব জৈব 
রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে ফুলের 
বিভিন্ন বর্ণ বিকশিত হয়। আযান্থো৷ 
শবের মানে পুষ্পসন্বন্ধীয় । আবার 
আযান্থাস মানে পুষ্পায়িত, ষেমন-_ 

সপ হলো কেবল মাত্র 
রাত্রিকালে বিকশিত হয় এমন 
পুঙ্সসমন্বিত ( বুক্ষ )। 

আযান্থোপোলজি __ মানবজাতি 
সমন্ধীয় বিজ্ঞান ; বিভিন্ন মনুষ্যগো্টির 
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উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সামাজিক উন্নতি, 
শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিবিধ 
তথ্য বিষয়ক বিজ্ঞান । 

_ নির্দক পদার্থ; 

যে সব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে 

ওয়াটার-অব-কষ্্যালিজেসন 1 থাকে, 
উত্তাপ প্রয়োগে তাদের থেকে জল 

বিমুস্ত করলে সেই সব পদার্থের 
আন্হাইড্রাইড তৈরী হয়; যেমন, নীল 
স্কটিকাঁকার তুঁতে (বুভিটিয়ল ) 
উত্তপ্ত করলে তার ওয়াটার-অব- 
কষ্ট্যালিজেসন চলে গিয়ে ষে সাদ 
গুড়া পড়ে থাকে তাকে বলে তুঁতের 
আন্হাইড্রাইড। আবার বলা যায়, 
কোন পদার্থের আন্হাইড়াইড হলো 
সেই পদার্থ, যা জলের সঙ্গে রাসায়নিক 
মিলনে উক্ত পদ্বার্থটি উৎপন্ন হয়; 
যেমন,সাল্ফার ট্রাই-অক্লাইড 1 (১0৯) 
গ্যাস হলে! সাল্ফিউরিক আযাসিডের 
(17550,) আযান্হাইড্রাইড | 
আযা্টিনা __ (৫), শুঙ্গ, শৌয়!। কীট- 
পতঙ্নের সপ্ন অঙ্গরবিশেষ; জীব- 

বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দ । (9) রেডিও 

গ্রাহক্ষন্ত্রের আযরিয়াল” বা আকাশ- 
তার, যার মাধ্যমে বেতার-তরঙ্গ এসে 

বন্ধে পৌছায় । 
আযান্থাকস_- এক রকম 
জীবাণু-ঘটিত মারাত্মক 
পশু-রোগ ; বিশেষতঃ 

ভেড়ার চামড়া ও পশম 

থেকে এই রোগের ব্যাচিলাস 1 
মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়ে থাকে। 

2 

০ 

আযান্থাক 
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আযা্টিজেন 

আাট্টিবায়োটিক 

এজন্যে এই রোগ 'উল-সর্টারস্ ডিজিজ” 
নামেও পরিচিত। এ-রোগের জীবাণু 
গুলোকেও 'আন্থাক্স' বলে। 
আযান্থাসাইট __ এক শ্রেণীর শক্ত 
কয়লা । এতে কার্বনের ভাগ অনেক 
বেশী, সামান্য কিছু হাইড্রোকার্বন-ও 1 
মিশিত থাকে | সাধারণ কয়লার চেয়ে 
এর তাপ-শক্তি অনেক বেশী। 

_ যে সব জৈব পদার্থ 

(যেমন, জীবাণুর দেহ-নি£স্ছত জৈবরস) 
জীবের রক্তে স্বতঃই রোগ প্রতিরোধের 
ক্ষমতা ( আ্যার্টিবডি +) বুদ্ধি করে। 

' আ্যান্টিপাইরেটিক__আ্যাম্পিরিন 

্ 
ূ 
্যা 

প্রভৃতি যে সব ভেষজ পদার্থ দেহের 

তাপ কমিয়ে দের; এরূপ ওঁষধকে 

ফেব্রিফিউজ-ও বলা হয়। 
আযা্্টিমনি __ একট মৌলিক ধাতব 
পদার্থ __ সাদা, স্ফর্টিকাকার, ভঙ্গুর | 
এর পারমাণবিক ওজন 19176) 

সাংকেতিক চিহ্ন 9 (ষ্টিবিয়াম )। 
সাধারণতঃ অক্লাইভ ও সাল্ফাইড 
অবস্থায় খনিজ আকারে পাওয়া যায়। 

ত্যার্টিমনি সাল্ফাইড যৌগিককে 
বাংলায় বলে রসাঞ্জন বা সুর্সা। 
ছাপার টাইপ তৈরীর কাজে সীসার 
সঙ্গে কিছু আযণ্টিমনি মিশ্রিত কর! 
হয় (টাইপ মেটাল 1)। 

-_ বিভিন্ন শ্রেণীর 
আগণুবীক্ষণিক ছত্রাক বা জীবাণুর! 
যে-সব রাসায়নিক পদার্থ সি করে; 
যার প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ জীবাণু 

ধ্বংস হয়, বা তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত 
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হয়ে থাকে। জীবাণু-ঘটিত বিভিন্ন 
রোগে এরূপ বিভিন্ন আযার্টিবায়োটিক 
পদার্থ কার্ধকরী ওধষধ হিসেবে ব্যবহৃত 
হয়। পেনিসিলিন, গ্রেপ্টোমাইসিন 1 
প্রভৃতি অনেক রকম আ্যার্টিবায়োটিক 
(প্রতিষেধক ) ওধধ আবিষ্কৃত ও কৃত্রিম 
উপায়ে প্রস্তুত হয়েছে । 

আ্যান্টিডোট __ প্রতিবিষ বা বিষস্্ 
পদ্দার্থ, যাতে কোন বিশেষ বিষক্রিয়া 
নাশ করে। এ রকম ওঁষধ প্রয়োগে 
বিষের শক্তি রাসায়নিক উপায়ে 
প্রশমিত হয়ে থাকে; আবার অনেক 

সময় তাকে অদ্রাব্য করে ফেল হয়, 
যাতে সে-বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে 
আর প্রাণহানি ঘটাতে পারে না। 

আযান্টিবডি __ বিভিন্ন প্রকার রোগ 
প্রতিরোধের ম্বাভাবিক উপায়ন্বরূপ 

( ইমিউনিটি 1) জীবের রক্তে রোগ- 
জীবাণু ঢুকলে স্বভাবতঃই যে-সব জৈব 
রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। রক্তে 
প্রবিষ্ট জীবাণুর! এদের প্রভাবে বিনষ্ট 
হয়, বা এদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
জীবাণুদের বিষ-রস নিবিষ হয়ে পড়ে। 

আযাণ্টিপোড-_ তূ-বিপরীত স্থানদ়্; 
ভূুগোলকের বিপরীত ছুইদ্দিকে সম- 
সুত্রে অবস্থিত ছুই স্থানকে পরস্পরের 
আঁট্িপোড বলে, যেমন-_-ইংলও ও 
অস্ট্রেলিয়া । 

আট্টিফেত্রিন - তআ্যাসিটিক 
আসিড ও আনিলিনে্র 1 সংযোগে 
প্রস্তুত আ্যাসিট্যানিলাইড নামক 
রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। 

78 আযানালিনিস 

পূর্বে জরের ওষধ হিসাবে সাধারণতঃ 
ব্যবজত হোত। 

আযাণ্টিসেস্টিক_ বীজবারক; 
জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধক পদার্থ । 
যে সব রাসায়নিক পদার্থ দেহের ক্ষতে 
বা কাটা'-ছেঁড়ায় লাগালে জীবাণুর 

আক্রমণ ও কার্মকারিত। প্রতিরুদ্ধ হয়, 

যেমন _ আয়োডিন 1, কার্বলিক 
আযাসিড 1, আইডোফর্ম 1 ইত্যাদি । 

আযগ্ডোগাইন্স _ উভয়-লিজী 
উদ্ভিদ, ষে সব উত্ভিদের বীজোৎপাদদক 
পুম্পে পুংকেশর ও গর্ভকেশর উভয়ই 
থাকে। (আ্যাণ্ডে » পুংসত্বা, 
গীইন ₹ স্ত্রী-সত্তা ) 
আযনাটমি -_ শরীর ব্যবচ্ছেদ-বিদ্তা ; 
চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্ন বিশেষ। দেহের 
অস্থি-সংস্কান, মাংসপেশী, শির1-ধমনী 
প্রভৃতি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান । 
আযানাল্জেসিক -_ ব্যথা-বেদনানাশক 
ওষধ। আ্যাম্পিরিন, ত্যান্টিপাইরিন 
প্রভৃতি নানা রকম আযানাল্জেসিক 
ওঁষধধ আছে। এসব খেলে দেহের 
আভ্যন্তরীণ সব রকম ব্যথা-বেদনার 
উপশম হয়। আবার কোকেন 
জাতীয় পদার্থ প্রয়োগে স্থানীয়ভাবেও 
বেদনা দূর হয়। এইরূপ বিভিন্ন সব 
ভেষজ পদার্থকেই সাধারণভাবে বলে 
আযনাল্জেসিক। 

আযানালিসিস __ বিশ্লেষণ ; রসায়ন 
বিষ্ভা় যে সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
পদার্থের উপার্দানগত গুণ বা পরিমাণ 
নিরূপিত হয়। বিশ্লেষণের তৌলিক 



আযনিমিয়া 

(গ্র্যাভিমেটি.ক ), মাত্রিক (কোয়ান্টি 
টেটিভ), আঙ্গিক (কোয়ালিটেটিভ) 
প্রভৃতি নানারকম ব্যবস্থা আছে । 

আযনিমিয়া-_রক্তান্নতা-রোগ বিশেষ ; 
যাতে রক্তের লোহিত কণিক! ও 

হিমোগ্লোবিন 1 হাস পেয়ে দেহ 
ফ্যাকাশে হয়ে যায় । পুষ্টিকর খানের 
অভাবে, কঠিন রোগের বিষক্রিয়ায়, 
বা অত্যধিক রক্ত ক্ষরণে দেহের এরূপ 

অবস্থ। ঘটে থাকে । 

এ __ অবাযুজীবী ; 
যে-সব জীবাণু বায়ুহীন পরিবেশেই 
বেঁচে থাকে, ষেমন- আ্যানিয়াবোরিক 

ব্যাকটরিয়া? হলে অবায়ুজীবী 
জীবাণু। (আবার আরোবিক 
মানে বায়ুজীবী, যেমন __ টিটেনাস 
রোগের জীবাণু 1) 

আযানিরয়েড __ শব্দার্থ হলো, তরল- 
পদ্ধার্থবিহীন । বিশেষ এক রকম চাঁপ- 
মান বপ্ত্রকে (ব্যারোমিটার 1) বলে 

“'আযানিরয়েড ব্যারোমিটার' ৷ বায়ুর 
চাপ মাপবার জন্তে এই যন্ত্রে সাধারণ 
ব্যারোমিটারের মত পারদ বা অগ্ঠ 

(৩ আযনিরায়ও 

ডে রা রি 

রঃ / ১ / 

আ্যদি্রেড ব্ঃইবোসিটাব 

কোন তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয় ন1। 

এ যন্ত্রে থাকে একটা ধাতুনিতিত 
বাযুশৃন্ত চ্যাপ্ট। পাত্র __ ছু'দিকে টেউ- 
খেলানো পাতলা ধাতব ঢাকনা । 

39 আযনিম্ল 

বায়ুমণ্ডলের চাপ কম-বেশী হলে ওই 
পাতল ঢাক্নাট। ওঠ-নামা করে। 
যান্ত্রিক কৌশলে ওই সামান্য ওঠা- 
নামার হার পরিবর্ধিত করে মাপা হয়__ 
একট। কীট] ঘুরে যায় স্কেলের উপরে । 
ওই কাটা আবার একটা ঘূর্ণায়মান 
ড্রামের গায়ে রেখাপাত করেও বায়ুর 
চাপ নির্ধেশ করতে পারে। 
আানিলিন __ ত্যামিনো-বেঞ্রিন 
নামক এক প্রকার বর্ণহীন তৈলাক্ত 

পদার্থের ব্যবহারিক নাম। কোল- 

গ্যাস 1 উৎপাদ্দনের সময় কয়ল। থেকে 
উপজাত পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায় 

বেঞ্িন | রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
বেঞ্জিনকে নাইট্রোবেঞ্জিনে পরিবতিত 
করা হয়__তা থেকে আবার আামিনো- 
বেঞ্জিন বা আনিলিন তৈরী হয়ে থাকে। 
বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ণহীন, কিন্ত বায়ুর 
সংস্পর্শে এর রৎ গা বাদামী হয়ে যায়। 
বিষাক্ত পদার্থ । নানা রকম রং, ওষধ 
ও প্লাষ্টিক 1 শিল্পে আনিলিন একটা 
বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান । 

আযনিম্ল-চারুকোল -_ জীব-জস্তর 
হাড়* বিশেষ প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে যে 

কয়লা তৈরী হর়। এতে থাঁকে 
105 কার্বন, ও 90% ক্যাল্সিয়াম 
ফস্ফেট 1 প্রতি অজৈব পদার্থ । 
চিনি, লবণ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ 

বর্ণহীন সাদ! ধবধবে করবার জন্তে 
এদের জলীর দ্রবকে এরূপ করলার 
ভিতর দিয়ে চুইয়ে ফিপ্টার 1 করে 
নেওয়! হয়। 

২২০৭ 



আনিলিং 

আযনিলিং -_ উত্তপ্ত পদার্থ ধীরে ধীরে 

ঠাণ্ড। করবার ব্যবস্থা | পুড়িয়ে পিটিয়ে 
বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যাদি তৈরী করবার 

সময় ধাতুর আণবিক গঠনের বৈশিষ্ট্য 
বিনষ্ট হয়ে যায়, কতকটা ভঙ্গুর হয়ে 
পড়ে । পদার্থের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আবার 
ফিরিয়ে আনবার জন্ঠে এই কৌশল 
অবলম্বন কর! হয়ে থাকে । কাঁচও 

'আযানিল' করা হয়__উপযুক্ত কৌশলে 
ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা (আযানিলিং) করে 

কাচকে টান-শূন্য করে তার সহজ- 
ভঙ্গুরতা দুর করা হয়ে থাকে । 

আ্যানেস্ছেটিক -- যে সকল ওষধ 

প্রয়োগে জীবদেহ অসাড় ও অনুভূতি- 

শুন্য হয়। জীবদেছে এরূপ আযানে- 

স্থেসিয়!৷ বা অসাড়তার অবস্থা স্থান 

বিশেষে বা! সামগ্রিকভাবে হতে পারে; 

যেমন, ক্লৌরোফর্ম 1 প্রয়োগে জীব- 

দেহ সমগ্রভাবে অসাড় অচেতন হয়ে 

পড়ে; আবার কোকেন? প্রভৃতি 

ইন্জেক্সন করে দিয়ে দেহের স্থান- 

বিশেষ অনুভূতিশুন্ত করা যায়। এ 

জাতীয় সব রকম ওধধকেই আযানে- 

স্থেটিক বলা! হয়। (আ্যানাল্জেসিক 1) 

ভ্যানোভাইন __বে্দনানাশক ওষধ 3 
গ্রয়োগে দেহের তাপ কমে, ব্যথা 
বেন! দুর হয়। ত্যাম্পিরিন, ফেনা- 
সিটিন প্রভৃতি আ্যানাল্জেসিক্ 
গঁষধ; আফিম, মঞ্ষিয়া, ক্লোরাল 
প্রভৃতি বিভিন্ন নার্কোটিক + বা ঘুমের 
ওঁধধ এবং বিভিন্ন আযানেস্থেটিক 1 

20 আপোধিকেরিজ 

ওষধ-__-এরূপ সব পদার্থকেই সাধারণ- 
ভাবে আনোডাইন বলা হয়। 

আযাপার্চার __ ছিদ্রপথ ; আলোক- 
বিজ্ঞানের যন্ত্রার্দিতে যে ছিদ্রপথে 
আলোক-রশ্মি প্রবেশ করানো হয় । 

আযাপেণ্ডিক্স _বৃহদন্ত্ের ডানদিকন্থ 
উধ্বমুখী কোলন 1 অংশের নিম্নভাগে 
সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটা সরু বদ্ধমুখ নল £ 

কোলনের সঙ্গে 

এটা যেন একটা 

বোটার মত সংলগ্ন 

হয়ে আছে। এর 

প্রদ্বাহ এবংস্ফীতি- 

£ জনিত বিশেষ 

আযপেগিন্স রোগকে বলা হয় 

আ্যপেগ্ডিসাইটিস। প্রদত্ত চিত্রে 
“ক কোলন, প' পাকস্থলী, আর তীর- 
চিহ্নিত হলে আপেগ্ডিক্স। 

জ্যাপিক্যাল্চার-_ মধুমক্ষিক1 পাঁলন 
ও সংরক্ষণ বিদ্যা । পুষ্টিকর, সুমিষ্ট 
ও ভেষজ গুণসম্পন্ন মধুর জন্তে বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে মৌমাছি পালন এখন 
একটা লাভজনক ব্যবসায় । আাপিস্ 
মানে মৌমাছি। 

আপোথিক্যারিজ ওয়েট -_ 
ডাক্তারী ওঁষধাদির ইংলত্ীয় মাপ; 
কঠিন পদার্থের হুক্ম ওজন-পরিমাণ £ 

7 গ্রেণ _ *0648 গ্রাম 

20 গ্রেণ _ 1 স্ত্ুপল 
24 গ্রেণ _ 4 পেনিওয়েট 

গা 



আপোথিক্যারিজ 

৪ ন্তুপল - এ ড্রাম € 101801010 ) 

4 ড্রাম 1 আউন্স, টুর 
আ্যআপোথিক্যারিজ মেসার __ তরল 
ওষধাদির ইংলগীয় ডাক্তারী আয়তনিক 
মাপ £ | 
] মিনিম - 091 সি. সি. (1 ফোটা) 

609 মিনিম-] ড্রাম- 3:89 সি. সি. 

৪ ড্রাম] আউন্স 
984] লি. সি. 

20 আউন্দ (তরল)-] পাইণ্ট 
-668 সি. সি. 

আযফোনিয়া -- স্বরভঙগ রোগ) 
স্বর-নালির বিকৃতি, ব! অত্যধিক ঠাণ্ডা 
লেগে গল। বসে-বাওয়ার অবস্থা । 
আফিলিয়ন - কোন গ্রহের 
উপবু্তীয় কক্ষপথের (অরবিট 1 )যে 
বিন্দু র্ঘ থেকে সর্বাধিক দূরবর্তা। 
আব্ডোমেন _ প্রাণিদেহের 
ফুসফুসাংশের নিম্নবর্তী অংশ, যেখানে 
পরিপাক ও প্রজনন যন্বাদি অবস্থিত। 
পেট বা উদর দ্েশ। কাট-পতঙ্গাদির 
তৃতীয় দেহাংশ -__ (1) মস্তক, ৫) 
থোরাক্স 1, (৪) আব্ডোমেন । 

আযত্রেসিভ _ বে সকল স্থকঠিন 
পদার্থের চূর্ণ দিয়ে ঘসে ধাতব বস্তকে 
পরিস্কৃত ও মহ্যণ করা হয়; যেমন-_ 
এমারি 1, কার্বোরাগডাম 1, বানুক। 
প্রভৃতি । 

আবজিসা _ পরস্পর সমকোণে 
ছেদ্বী দুটি অক্ষরেখা (চিত্রে 25. 
এবং ৬) থেকে সমতলস্থ কোন 
বিন্দুর লক্ব-দুরত্ব বিয়ে এ বিন্দুর সঠিক 

21 আযবসোলিউট 

অবস্থান প্রকাশ কর! হয়। মান- 

চিত্রে বা গাণিতিক বর্গলেখ-কাগজে 
এই উপায় অবলম্িত হয়ে থাকে। 

চিত্রে £ বিন্দুর 
অবস্থান 7 

এবং 7১,অর্থাৎ 

0৬ এবং ০ 

টি দৈধ্য দিয়ে 
ভি নির্দিষ্ট হয়। এই 

দৈর্ধোর একক 
অহ্বদ্বমকে বলে 1১ বিন্দুর স্থানা্ছ 
(কোঅডিনেটস 1 )। এদের মধ্যে 
01 দৈর্ধ্যাঙ্ককে বল। হর 1১ বিন্দুর 
আযাবসিস1, বাংলার বলে ভূজ; 
আর 0 দৈরঘ্যাঙ্ক হলো 1, বিন্ুুর 
অন্ডিনেট; বাংলায় বলে কটি। 

আাবসোলিউট আ্যাল্কোহল __ 
প্রায়নিরদক কোহল। বিশুদ্ধ ও 
তীব্র ইথাইল-আ্যাল্কোহল 1, যাতে 
প্রায় 99% কোহলের ভাগ বর্তমান, 
জল মোটামুটি 1% মাত্র থাকে । 

আবপসোলিউট জিরো __ সম্ভাব্য 
সর্বনিয়্ তাপমাত্রা। সে্টিগ্রেড ? 
তাপমানের হিসেবে এই তাপ হলে! 
-%79০3 সেণ্টিগ্রেড মাপের মত 
আযব্সোলিউট মাপেও হিমাঙ্ক ও 
স্ষুটনাঙ্কের ব্যবধানকে 109 ডিগ্রিতে 
বিভক্ত কর। হর; কাজেই সে্প্টগ্রেড 
ডিগ্রিকে আযাব সোলিউট ডিগ্রিতে 
(4 বা ০) নিতে হলে তার 
সঙ্গে 219 যোগ করতে হয়। 



আযাবারেদন 

আআবারেসন - জ্যোতিবিগ্ভার 
পর্যবেক্ষণের সময়ে বিভিন্ন কারণে 
গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থিতি সম্পর্কে থে 
ৃষ্টিভ্রম ঘটে । পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে 
দর্শকের দৃষ্টিকোণ নিয়ত পরিবর্তিত 
হয়ে থাকে; এর ফলে পৃগ্ঠতঃ গ্রহ- 

নক্ষত্রের প্রকৃত অবস্থানের ব্যতিক্রম 

লক্ষিত হয়। গ্রহ-নক্ষত্রের আলোক- 
রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসার ফলে 
এবং দুরবীক্ষণ যন্ধের লেন্সের 1 মধ্য 
দিয়ে ওই আলোকরশ্মি প্রতিসরণের 
জন্তেও এরপ দৃষ্টিত্রম বা আযবারেসন 
ঘটে থাকে । 

আ্যাভয়ডপয়েজ ওয়েট __ ইতসতীয় 
বাজার ওজন ঃ 

4811 গ্রেণ-] আউন্স 

- 289 গ্র্যাম 1 

16 আউন্স বা 
1000 গ্রেণ-] পাঁউও্ড 
14 পাউও-] ষ্টোন 
9 ষ্টোন-] কোয়াটার 

4 কোয়াটার-] হন্দর 
20 হন্দর ব৷ 

2940 পাঁউণ্ড- 1 টন 
(প্রায় %7 মণ) 

আ্যভালাঙ্ক _- পর্বতগাত্র থেকে বরফ 
ও তুষার-সহ স্থলিত প্রস্তররাশির নিম্ন 
উপত্যকায় পতন । এর বিশাল ও 
প্রবল পতনে অনেক সময় পার্বত্য পথ 

ও লোকবসতি বিধ্বস্ত হ/য়ে যায়। 

ইটালিবাসী বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, 

পপ ১ (এ 

আ্যামাল্গাম 

জন্ম 1776 খৃঃ, মৃত্যু 1956 খুঃ। 

উদ্ভাবিত গ্যাসীয় স্ত্র 'আযাভোগে- 
ডোজ- ল' রসায়ন - বিজ্ঞানের প্রভূত 
অগ্রগতি সম্ভব করেছে । 

আভোগেড়োজ "ল -__ বিজ্ঞাী 
আযভোগেডোর নির্ধারিত নিয়ম বা 
তথ্য । তণ্যট! হলো এই যে, একই 
তাপ ও চাপে সমান আয়তনের 

সকল গ্যাসের মধ্যেই সর্বদা সমান 
সংখ্যক গ্যাসীর অণু থাকবে। 

আ্যাম্পিয়ার - তড়িতপ্রবাহ 
পরিমাপের একক; ফরাসী বৈজ্ঞানিক 

আযাম্পিয়ারের নামানুসারে । এক 

ত্যাম্পিয়ার মানে, সিল্ভাঁর-নাইট্র্ 
দ্রবের মধ্যে যেরকু তড়িত্প্রবাহের 
ফলে প্রতি সেকেণ্ডে 001116 গ্র্যাম 

সিলৃভার বা রৌপ্য ইলেক্টেলিসিস্? 
প্রক্রিয়ায় পথক হয়ে যায় । 

আযাল্পিউল __ মুখবদ্ধ ক্ষুদ্র কাচপাত্র, 
যার মধ্যে বিভিন্ন ওষধের দ্রবণ 

চারার 

ভ্যাম্পিউল 

সংরক্ষিত করে জীবাণু সংক্রমণের 

আশঙ্কা দুর করা হয়। 
আযামর্ফাস -_ দানাধুক্ত ব! স্ষটিকাকার 
নয় এমন; যে কঠিন পদার্থের কোন 
রকম নিদ্দিই আকারের দ্বান। বা স্কটিক 

(ক্ৃষ্ট্যাল 1) নেই, যেমন-__কাচ, রজন, 
রাবার ইত্যার্দি। 

আ্যামাল্ গাম _ পারদ-সংকর; 
মার্কারি 1 বা পারা সংযুক্ত মিশ্র-ধাতু 



আমাটল 

(আযালয়+ )। প্রায় সব ধাতুর সঙ্গেই 
পারদের ধাতু-সংকর হয়, কিন্ত লোহার 
সঙ্গে পার! মেশে ন।। স্বর্ণরেণু মিশ্রিত 
পাথর বা বালি থেকে আযামাল্গাম 
প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ পৃথক কর। যায়। 

আমাটল -__ তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ 
বিশেষ ; সাধারণতঃ ৪0% আযামো- 

নিয়াম নাইট্রেট ও 20% টি. এন. টি 
(ণ. ২. )1, অথাৎ ট্রাইনাইট্রো- 
টলুইন-এর সংমিশ্রণে এই বিস্ফোরক 
পদার্থ প্রস্তুত হয়। 

আযামাইড __ বিভিন্ন আযমাইন-ঘটিত 
রাসায়নিক পদার্থ; আমোনিরার 1 
রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন বিভিন্ন 
যৌগিক । কোন জৈব আযাসিড র্যাডি- 
কাল 1 দিয়ে আমোনিয়ার (75) 

এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু 
বিচ্যুত করে যে-সব জৈব রাসায়নিক 
পদার্থ গঠিত হর তাদের বলে 
আমাইড ; যেমন-_আ্যাসিট্যামাইড, 
07,00০, 

আযাম্ফিবিয়া __ জীব শৃষ্টির ক্রম- 
বিকাশের ধারায় মত্ম্ত ও সরীশ্ছপের 

মাঝামাঝি 

পর্যায়ের প্রাণী, 

যেমন ব্যাং 

শামুক, কচ্ছপ আাক্ফিবিয় 

প্রভৃতি উভচর জীব-শ্রেণী। 

আযাম্মিটার __ বিহ্যৎপ্রবাহ পরি- 
মাঁপের যন্ত্রবিশেষ ; যান্ত্রিক কৌশলে 

আমো নিয়া 

এর সাহায্যে আযাম্পিয়ার 1 এককে 
তড়িতপ্রবাহ মাপ হয়। 

আযমিথিষ্ট __ বেগুনী রংএর এক 
রকম বালুকা'-প্রস্তর বা কোয়াজ 1; 
স্কটিকাকার উজ্জল বর্ণের প্রস্তর বিশেষ, 
রাসায়নিক হিসাবে অবিশ্তদ্ধ প্রাকৃতিক 
(5102) সিলিকন-ডাইঅক্মাইড !। 

আযামিবা__ এক প্রকার আণুবীক্ষণিক 
জীবাণু | এক-কোষী প্রাথমিক জীব; 
প্রস্থে এরা এক ইঞ্চির প্রায় একশ 

ভাগের এক ভাগ ৷ একট থেকে দুটা 

দৃষিও পদার্থ ৫ খাছ কণিক। 

০* কেম্দ্রীন 

(8. « 0 রর 
৬ 

্ি ঃ ০১, ৯ ৭ 
৮৬ 

আ্যামিবা 

ছুট! থেকে চারটা, এভাবে নিজ দেহ 
ভেঙ্গে ভেঙ্গে এরা বংশ বুদ্ধি করে। 
এদের দ্বেহ জেলির মত থল্থলে 
পদার্থে গঠিত। দেহের বিভিন্ন অংশ 
বাড়িয়ে বাড়িয়ে এর এগিয়ে চলে । 

আমোনিয়। -_ এক রকম উগ্র গন্ধ- 
বিশিষ্ট গ্যাস, জলে দ্রবণীয়। হাই- 
ড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের 
মিলনে উৎপন্ন একটি গ্যাসীয় যৌগিক । 
আণবিক শ্ত্র টান, ; এর জলীয় 
দ্রবে থাকে আযমোনিয়াম হাইড্ক্লাইড, 
বান,01]7 ক্ষারধর্মী পদার্থ । বায়ু 
মণ্ডলের নাইট্রোঞজেনকে বিশেব 
প্রক্রিয়ায় আমোনিয়ায় রূপাস্তরিত 



গ্যারোগ্রাফ 

কর! যাঁয়। কয়লা থেকে কোঁল- 
গ্যাস+ তৈরীর সময় উপজাত পদার্থ 
হিসেবেও প্রচুর আযমোনিয়া পাওয়! 
যায়। জমির সার ও বিভিন্ন বিস্ফোরক 
পদ্ধার্থ তৈরী করবার কাজে যথেষ্ট 
দরকার শীতল কক্ষ বা রেফ্রিজারেটর ? 
যন্ত্র হৈরী করতেও প্রচুর তরলারিত 
আমোনিয়া লাগে। 

আরোগ্রাফক -_ জিনিসপত্রে রং 

করবার জন্তে ব্যবঙ্গত এক রকম যঙ্ধ- 

বিশেষের ব্যবহারিক নাম। এর সাহায্যে 
বিভিন্ন জিনিসের উপর সমানভাবে 

[২] 

তেরে রং- এ র 

/ হ পা ত্ল৷ 
৫ রি 
/ ঃ আস্তরণ 

: 5 

আয|রে'গ্রাফ দেও য়া 

যায়। যন্ধ্বের হুক্ষাগ্রমুখে তরল রং 

বাম্প।কারে নির্গত হয়। এর 'ব' নল 
পথে বাতাস প্রবেশ করানে। হয়, তার 

চাঁপে ন' ছিদ্রপথে রং সুক্ষ কণিকার 
বেরিয়ে জিনিসে লাগে। 

আ্যারোনটিক্সা __ বেলুন, এরোপ্নেন 
প্রভৃতির সাহায্যে গগন-পর্যটন সংক্রান্ত 
বিবিধ তাত্বিক বিজ্ঞান। 

আ্যাল্কেমি _ প্রাচীন যুগের “কি মিয়া” 
বা রসায়নবিষ্ঠা । সেকালে (পঞ্চম ও 

ষ্ঠ শতাব্দীতে) এক শ্রেণীর তথাকথিত 
বিজ্ঞানী যে-সব কৌশলে প্রধানতঃ 
নিকৃষ্ট ধাতুকে ন্বর্ণে রূপাস্তরিত করতে 
চেষ্টা করেছিলেন। এই আযাল্কেমিষ্টরা 

আযাল্কালয়েড 

রসায়নবিগ্ঠার সঙ্গে নানা রকম তন্তরমন্ত্র, 
যাছুবিগ্তা, জ্যোতিবিগ্ভা সব মিশিষে 
এক অঙ্ুত উপায়ে “জীবন-রসায়ন” ও 
পরশপাঁথর আবিষ্কারের এক চেষ্টায় 
নিয়োজিত ছিলেন। প্রকৃতির বিভিন্ন 
বস্তু ও ব্যবস্থার বিশেষ যোগাযোগে 

মানুষের ব্যাধিশৃন্ত দীর্ঘজীবন লাভ 
ও প্রশ্বর্য বুদ্ধি করবার উপায় বাঁর করাই 
ছিল তাদের কাম্য । ক্রমে জ্ঞান- 

বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটতে এঁদের এই 
উদ্ভট প্রচেষ্টা অবাস্তব প্রতিপন্ন হয় 
এবং আযাল্কেমি যুগ শেষ হয়। 

আ্যাল্কালি _ ক্ষারধ্ী পদ্ার্থসমূহ ; 

কতকগুলো ধাতুর হাইডুক্সাইড 11 
জলে দ্রবণীয়। আলকালি পদার্থ- 
গুলি আসিডের শক্তি প্রশমিত করে, 
উভয়ের রাসায়নিক মিলনে যৌগিক 
পদ্বার্থ স্থষ্টি হয়। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, 
লিখিয়াম 1 প্রভৃতিকে বলে আযল- 
কালি ধাতু ; কারণ, এদের হাইডুক্সাইড 
যৌগিকই হলো আযাল্কালি। 

আযাল্কালয়েড _ বিভিন্ন উদ্ছিদ 
থেকে যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ 
পাওয়া যায়। নিকোটিন 1 কুইনিন 1, 
কোঁকেন 1, মফিন 1 প্রভৃতি সবই 
এরূপ উত্ভিদজাত আযাল্কালয়েড। এদের 
সকলেরই একটি উপাদান নাইট্রোজেন, 
আর এরা সামান্ত কিছু আযল্কালি ব। 
ক্ষারধর্মী হয়। এজন্য বাংলায় এদের 
বল! হয় উপক্ষার। জীবর্দেহের উপর 
এদের বিশেষ বিশেষ ভেষজ গু৭ 
প্রকাশ পায়। 



আযাল্জি 

আযাল্জি _ অপুষ্পক উদ্ভিদ বিশেষ, 
শৈবালশ্রেণী। এদের প্রকৃত মুল 
থাকে না;)মূুলের মত একটা অংশ 
এঁটে পাথরের উপরেও জন্মায় । জলজ 
আল্জিও অনেক আছে । জলজ ও 
স্থলজ শত শত প্রকারের আ্যাল্জি 

বা 'শেওল।' দেখা বায়। 

আযাল্জাত্র। _ বীজগণিত; বিভিন্ন 
গাণিতিক সমাধানের জন্তে অনির্থিষ্ট 
সংখ্যার প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে 

সাধারণ স্ত্র নির্য়ের গণিতশাস্ত। 
মিশরীয়গণ তিন হাজার বছরেরও 

আগে এই স্ুত্রগণিত ব। বীজগণিত 
উদ্ভাবন করেন বলে কথিত হয়। 
প্রাচীন ভারতেও এর প্রতৃত প্রসার ও 
উন্নতি ঘটেছিল। একে গণিতের 
উন্নত স্তর বলা যায়; সংখ্যা-গণিতে 

যার সমাধান দঃসাধ্য, বীজগণিতের 
অনির্দিষ্ট প্রতীক-নত্র প্রয়োগে তা 
“বশেষ সহজসাধ্য হয়ে থাকে । 

আালয় -_- সংকর ধাতু; দুই বা 
ততোধিক ধাতুর সংমিশ্রণে যে মিশ্র 
ধাতু তৈরী হয়। কখন কখন বিভিন্ন 
ধাতুর যৌগিক মিলন ঘটিয়ে, কখন 
ব|৷ কেবলমাত্র সংমিশ্রণে সংকর-ধাতু 
সথষ্টি হয়ে থাকে । ধাতুর কাঠিন্ত বা 
অন্ত কোন বৈশিষ্ট্য বুদ্ধি করে বিশেষ 
কাজের উপযোগী করবার জন্তে এরূপ 
বিভিন্ন ধাতু-সংকর তৈরী কর! হয়| 

আ্যাল্কোহল _ জৈব রাসায়নিক তরল 
পদার্থ; বিভিন্ন হাইডেকার্বনের 1 
সঙ্গে অক্সিজেনের (হাইডুক্সিল 1) 

25 আলাম 

মিলনে বিভিন্ন আযল্কোঁহল উৎপন্ন 
হয়। সাধারণতঃ ইথাইল আ্যাল্কো- 
হল, ০17,017, বুঝায়। শ্বেতসার, 

শর্কর! প্রভৃতি গাজিয়ে (ফার্মেণ্টেসান) 
তৈরী হয়। বর্ণহীন দ্াহা তরল পদার্থ, 
বলে “স্পিরিট অব ওয়াইন? । 

আযাল্বুমেন __ প্রোটিন জাতীয় 
পব্ার্থ,বা ডিমের শ্বেতঅংশে এবংপ্রাণী- 
দেছের বিভিন্ন জৈব বস্ততে বতমান | 
আবার বিভিন্ন শশ্তবীজেও বিভিন্ন 

আল্বুমেন রয়েছে__ গম, রাই, বালি 
প্রভতিতে লুকোনসিন নামে; মটর, 
সরাবিন প্রভৃতিত্তে লিগোমেলিন 

নামে পরিচিত পৃথক পৃথক শ্রেণীর 
আ্যল্বুমেন আছে । 
আলাম _- ফিটকিরি; পটাসিয়াম 
সালফেট ও আযালুমিনিয়াম সাল্ফেট 
মিলে 2টি জলীয় অণু নিয়ে 
এর উৎপত্তি হয়ে গাকে 7 (170550২. 

415(১0),)3-2417509) 7 একে বলে 

পটাস্ আলাম । দ্টকাকার, জলে 
দ্রবণীয়। এর সাহাষ্যে জলের ময়লা 

থিতিয়ে পড়ে । রঞ্জক 
পদার্থ, অগ্নিনিরোধক 
দ্রব্য ও অন্ঠান্ত নান! 

আ্যলাম. শিল্পদ্রব্য প্রস্থত করতে 

এর দরকার হয়। সাধারণতঃ আলাম 

বলতে পটানিয়াম আযালুমিনিয়াম 
সাল্ফেট বুঝালেও রাসায়নিক হিসেবে 
একই গঠনের বিভিন্ন লবণ ( সণ্ট 1) 

মিলিত হয়ে যে ম্ষর্টিকাকাব যৌগিক 
পদার্থ গঠিত হয় তাকেই বলা হয় 



আযালাজি 2) আযালুমিনিয়াম 
শা সপ শি ৮ শি 2৮ চিক লা শাটার 

আযালাম; যেমন, ফেরিক-আালাম, (চক্রাকার নহে) সংযোগ থাকে, 
* ক্রোম-আযালাম 1 ইত্যাদি । যেমন-__ইথেন 1,0]]50]7ও )বুটেন, 

আযালাজি __ বিশেষ বিশেষ প্রোটিন 1 ৮ ও (175 075. 
পদার্থের প্রভাবে দেহের আকম্মিক ৫৫06. ০17৯. ০17১, 
অন্ুস্থত| লক্ষিত হয়, যেমন _- কোন 748 ইত্যাদি; কিন্ত, 
কোন লোক ডিমের শ্বেতাংণ সামান্য আ্যালিকাটিক বেন্জিন"? 

, কম্পাউগ 
পরিমাণে খেলেও অন্ুস্থ হয়ে পড়ে, ০৪179, নহে। 
একেই বলে আযালাজি অবস্থ।। কারো!  আযাসিটিক 1 আঁসিড, আযাসিটোন 1 
দুধ সয় না, কারে| মাংস,_আ্যালাজি  প্রচতিও এই শ্রেণীর যৌগিক । 
দেখা দেয়। কেবল খাগ্ঠই নয়, কোন আযালুভিয়্যাল _ নগ্ভানীত ; কর্ম 
বিশেষ বস্তুর সংস্পর্শে, বা ভ্রাণে৪ মুত্তিকার্দি যে-সব পদার্থ নদীশোতে 

কারো কারো নানা রোগের উপসর্গ বাহিত হয়ে এসে একস্তানে সঞ্চিত 

প্রকাশ পায়। মোট কথা, কোন বস্ত হয়, ঘেমন-_-'আযালুভিয়্যাল ক্লে? হলে! 

বিশেষের গ্রাভাবে দেহের সংবেদনশীল নদীবাঠিত কর্দম | এসব পদার্থকে 
বৈশিষ্ট্যের আকন্মিক গ্রকাঁশকেই বল! আবার কখন কখন এক কথায় বলে 

হয় আলাজি। আযালুভিয়াম। 
আযালিমেন্টারি ক্যানাল-_খাগ্নালি, আ্যালোট্রপি _ পৃথক ভৌত ধর্ম ও 

ভুক্ত খাগ্যবস্তর পরিচলন-পথ | মুখ- আকার বিশিষ্ট একই মৌলিক পদার্থ 
গহ্বর থেকে যে দীর্ঘ নলপথ পাকস্থলী ( বন্তরূপ )। দ্রশ্ঠতঃ বাহ্যিক বিভিন্নতা, 
ও অন্বাদি ( ইন্টেস্টাইন 1 ) সহ কিন্ধ রাসায়নিক ধর্মে অভিন্ন পদ্বার্থ; 

মলদ্ব।র পর্যন্ত প্রসারিত। সাধারণতঃ যেমন--সালফার' বাগনকের নান 

মানুষের আয. ক্যা. দৈর্ধে প্রায় রকম আ'-পি. আছে । 

80 ফুট হয়ে থাকে । আযালুমিনিয়াম _ মৌলিক ধাড়; 

আ্যালিকোট পার্ট _ কোন রাশির সাদা, হাল্কা ও উৎরুষ্ট তড়িৎ- 
পুর্ণসংখ্যায় সম্পূর্ণ বিভাজ্য অংশ । যে পরিবাহী পদার্থ । সাংকেতিক চিহ্ন 
সংখা কোন বৃহত্তর স্যার গুণনীয়ক, . ++ পারমাণষিক গিজন 269, 
যেমন পপ ০ হলে। 10 এর একটা পারমাণবিক সংখা 18 প্রধানত: 

ট নামক এক রকম খনিজ 
বিন থেকে নিষ্কাশিত হয়। হাল্কা বলে 

আযালিফেটিক কম্পাউণ্ড_ যে সব আ্যালুমিনিয়ামের বিভিন্ন ধাতুসংকর 
জৈব রাসায়নিক যৌগিকের আণবিক নানা কাজে, বিশেষতঃ বিমানপোত 
সংগঠনে কার্বন-পরমাণুর সারিবদ্ধ তৈরী করতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে 



আযালুমিন1 

থাকে। অ্যালুমিনিয়ামে গৃহস্থালীর 
নানা রকম তৈজসপত্র ও বৈদ্যতিক 

যন্ধাদি তৈরী করা হয়। 

আযালু[মন1_ আ্যালুমিনিরাম অক্সাইড, 
+২150)57 বক্সাইট 1, কোরাগ্ডাঁম 1 
প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ প্রস্তরে 
প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকে । 

আযলুমিনিয়াম * ত্রাস -_ পিতল বা 
বাস 1 প্রধানতঃ তামা ও দস্তার মিশ্রণে 
তৈরী একটি সংকর-ধাতু। এর সঙ্গে 
সামান্ত আযালুমিনিরাম মিশিয়ে এই 
বিশেষ সংকর-ধাতুট। তৈরী হয়। 

আযাজুমনিয়াম - ক্রোঞ্জ _ ব্রোগ 
প্রধানতঃ তাম! ও টিনের সকর-ধাতু ; 
এর সঙ্গে সামান্ত (4% থেকে 13%) 

আলুমিনিয়াম মিশিয়ে যে সংকর-ধাতু 
তৈরী হয়। 

আযাস্কবিক আমিড-_ সাধারণতঃ 
ভিটামিন-সি নামে পরিচিত একটি 
থাগ্ভ-প্রাণ। সাদ! ক্ষুদ্র স্র্টকাঁকার 
পদার্থ । বিভিন্ন ফল ও তাজা শাক 
সঞ্জিতে পাওয়া যার (ভিটামিন 1 )। 

আযস্ফ্যাপ্ট _ আল্কাতরার মত 
কালো আঠালে! এক রকম পদার্থ ; এর 
প্রধান উপাদান হলে! বিটুমেন্।? | 
সাধারণ কথায় একে বলে পিচ; 
সহরের রাস্ত। তৈরীর কাজে ব্যবহৃত 

হয়। অনেক হর্দের তলায় ও কোন 
কোন স্থানের চুনা-পাঁথর ও বেলে- 
পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় আযাস্- 
ফ্যাণ্ট প্রচুর পাওয়া ষায়। 

আদিটিক 

আযাস্বেন্টস-__এক শ্রেণীর সিলিকেট + 
পদার্থের বিশেষ নাম। প্রধানতঃ 
কালসিয়াম-মাগ্নেসিয়াম সিলিকেট ও 
অন্ঠান্ত ধাতব সিলিকেট বা বানুকাদির 
মিলনে উৎপন্ন একটা রাসায়নিক 
পদ্দার্থ। জিনিসটা অদাহা বলে অগ্ি- 

নিরোধক দ্রবার্দি প্রস্তুত করতে 

বাবহাত হয়। বিভিন্ন আসযুক্ত 

জিনিসে সজে মাখিয়ে মিশিয়ে নান! 

আকারের অদাহা আস্বেস্টস সিট 
তৈরী ভয়ে থাকে। 
আ্যসিটোন -_ তরল জৈব রাসায়নিক 
পা, 00079; বর্ণহীন, 
দাহা, মিছ গন্ধযুন্তু | স্ুটনাংক 66১৭ 

সেন্টিগেড! আসিটোনকে কখন কখন 
“াইমগাইল-কিটোন” ও বল হয়। 
উৎকৃষ্ট দ্রাবক পদার্থ হিসেবে বিভিন্ন 
রাসায়নিক প্রক্রিরায় লাগে; বিশেষতঃ 
সেলুলোজ-আযাসিটেট রেরন 1, অর্থাৎ 
কৃত্রিম রেশম তৈরীর জন্তে এর বিশেষ 

প্রয়োজন। চবি ও রজন জাতীয় 
পদার্থ আসিটোনে গলে যায়। 

আসিটিক আসিড _- বর্ণহীন 
তরল অন্ন-পদার্থ । রাসারনিক সুত্র 

€1750001ব7; ভিনিগারের 1 মধ্যে 

পাগয়া যার বলে একে ভিনগার- 
আআসিড৭ বল! হয়। উপদুক্তরূপে 

ঠ1%1 করলে জমে ঘার, তখন একে 
'গ্যাসিয়াল' আযাসিটিক আসিড বলে। 

বিবিধ রাসারনিক শিল্পে এর যথেষ্ট 

দরকার | বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সঙ্গে 
এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন 



আযপিটিলিন 

আযাসিটেট সণ্ট 1 তৈরী হয়; যেমন-__ 
লেড্ আাসিটেট, যাকে 'ম্থগার-অব- 

লেড' বলে; রঞ্জন-শিল্লে যথেষ্ট দরকার 
হয়। কৃত্রিম রেশম ( আযাসিটেট- 
সিল্ক ) শিল্পে আসিটিক আপসিড 
একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান । 

আযাসিটিলিন _বর্ণগীন, দাহা, বিষাক্ত 
গ্যাশীয় পদার্থ, 0৪135: গ্যাসট। 

জালাঁলে বেশ উজ্জল আলে! ছড়াঁয়। 
সাধারণ কার্বাইড 1 গ্যাস-বার্ণারে এই 
আসিটিলিন গ্যাসই জাঁলানে! হয়। 
ক্যাল্সিয়াম কার্বাইডে 1 জল দিলে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে গ্যাসটা 
উৎপন্ন হয়; 080১ + 27,০07 
ও আ্যোসিটিলিন)4- 08007), 
(কালসিয়াম হাইডক্সাইড 1 বাচুন)। 
ওয়েল্চিং-এর কাজে অক্সি-আসিটিলিন 
ফ্রেম 1 সৃষ্টি করতে এর প্রয়োজন হয়। 

সিল্ক __ কৃত্রিম রেশম ; 
আজকাল ইহা1রেয়ন 1 নামে পরিচিত। 
তুলা, কাঠের গুড়া প্রভৃতি সেলুলোজ 
জাতীয় পদার্থের উপর আ্যাসিটিক 
আযাঁসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে 
এক রকম সাদা নরম পদার্থের স্থষ্টি 
হয়; এই পদার্থটা হলো সেলুলোজ 
আঁসিটেট 1 | যন্ধ্ের সাহায্যে এর 

থেকে শুক্মু সুত্র তৈরী হয় এবং সেই 
সুতায় রেশমের মত বস্ত্রার্দি বোন! 
হয়। এই হলো! কৃত্রিম রেশম, বা 
আর্টিফিশিয়াল সিল্ক” । 
আযসিড -_ অম্ল, তেজাব (হিন্দি); 
কোন ধাতুর সংস্পর্শে যে-পদার্থের 

28 আসে 

হাইড্রোজেন-পরমাণু বিমুক্ত হয়ে যায়, 
আর ওই ধাতুর পরমাণু তার স্থান 
অধিকার করে ধাতব যৌগিক পদার্থের 
স্যষ্টি করে। অধিকাংশ আযাসিডের 
স্বাদ অন্ন; এর সংস্পর্শে বিভিন্ন বস্তু 
পুড়ে ক্ষয়ে যাঁয়। যে কোন আমসিডের 

সংস্পর্শে নীল-লিট্মাস ( একটি উদ্ভিজ্জ 
রাসারনিক পদার্থ) লাল হয়ে যার়। 

আযাসিড মাত্রেরই হাইড্রোজেন একটি 
অপরিহার্য উপাঁদান। এর জলীয় 
দ্রবে ওই হাইড্রোজেন আয়নায়িত হয়ে 
পড়ে, এবং কোন ধাতব বেসের 1 
সংস্পর্শে সহজেই বিমুক্ত হয়ে বার এবং 
বিভিন্ন সণ্টের উৎপত্তি ঘটে । 
আযলিড-সপ্ট __ আ্যাসিডের সঙ্গে 
কোন ধাতুর মিলনে বিভিন্ন রাসায়নিক 
যৌগিক পদার্থ (সণ্ট1) তৈরী হয় 
এবং হাইডোঁজেন বিমুক্ত হয়ে যায়। 
যদ্দি আসিডের সবটা হাইড্রোজেন- 
অণু বিমুক্ত না হয়ে কিছুটা ওই সণ্টে 
থেকে যায়, তবে তাকে বল! হয় 
আসিড-সন্ট ; যেমন, টিনান005 
সোডিয়াম বাই-কার্বনেট । 
আামে- কোন খনিজ প্রস্তর বা ধাতু- 
সংকরে কত শতাংশ ধাতু € বিশেষতঃ 

স্র্ণ বা রৌপ্য ) আছে তার বিশ্লেষণ। 
আসে? বিশ্রেষণের প্রক্রিয়া ছু'রকম 

_ শুল্ক বিশ্লেষণ ও তরল বিশ্লেষণ । স্বর্ণ 
বা রৌপ্যের শুষ্ক বিশ্লেষণে চুর্িত 
থনিজের বা! ধাতুসংকরের সঙ্গে লেড, 

অক্সাইড 1 মিশিয়ে উত্তপ্ত করা হয়, 
সঙ্গে দেওয়া হয় চারকোল 1 ও জিঙ্ক 
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ক্লোরাইড 1 জাতীয় একটা ক্লান্ক1। আ্াস্টোনমি -_ জ্যোতিষ : গ্রহ 
উত্তাপের ফলে গলিত লেড (সিসা) 

স্বর্ণ বা! রৌপ্যের কণিকা-সহ পাত্রের 
তলদেশে সঞ্চিত হয়। তরল 'ত্যাসে, 
বিশ্লেষণে নাই ট্রকআযাসিড 1 প্রভৃতির 
সাহায্যে খনিজটিকে দ্রবীভূত করা 
হয়, আর সেই দ্রবণ থেকে ধাতুকে 
উপযুক্ত উপায়ে অধঃপাঁতিত করা হয়। 

আযাস্টার, আ্যাস্ট্রে। _ নক্ষত্র; নক্ষত্র 
সম্বন্ধীয় বা নক্ষত্রের অনুরূপ; যেমন, 

আ্যাস্টারয়েডস -_- গ্রহ-কণিকাপুঞ্জ । 
আস্ট্রোনেভিগেসন-_ আকাশে 
নক্ষত্রের অবস্থান দৃষ্টে দিঙ্নির্ণয় করে 
জাহাজ বা বিমানপোত চালনা । 

আযন্ট্োফিজিকা -_ গ্র হ-নক্ষত্রের 
গঠন, উপাদান, ওজ্জল্য, গতিপ্রকৃতি 
গ্রহতি বিষয়ক গবেষণ। বিজ্ঞান । 

আযাস্টো নটিক্যাল ইউনিট-_পৃথিবী 
থেকে সূর্যের গড় দুরত্বকে একক ধরে 
নিয়ে অনেক সময় জ্যোতিবিজ্ঞানের 
সাধারণ গণনার্দি করা হয়। এই 
একককে বলে ত্যা. ই.; মোটামুটি 
99,900,000 মাইল । বিভিন্ন গ্রহ- 

নক্ষত্রের দুরত্ব নির্ণয়ে কথন কখন এই 
একক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

আন্টোলজি _ জ্যো তিষ শান্তর, 
মানব জীবনের শুভাগুভ বিভিন্ন গ্রহের 
প্রকোপ ও প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে 

যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে তৎসম্বন্বীয় 
শান্্। প্যোতিষশাস্ত্রের বিচার প্রত্যক্ষ 

পরীক্ষাসম্মত ও যুক্তিসহ নয় বলে 
আধুনিক বিজ্ঞানে অস্বীকৃত। 

নক্ষত্রা্দির গতি-প্রকৃতি, অবস্থান ও 
অবস্থাদি সম্পকীঁয় পর্যবেক্ষণ-লন্ধ 
বিবিধ তথ্যাদি বিজ্ঞানের যে শাখায় 
আলো চিত হয়। 

আ্যান্টারয়েডস -_ গ্রহপুঞ্জ ; মল ও 
বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের কক্ষ-পথের মধ্যবর্তী 
একটি নির্দিষ্ট কক্ষে প্রায় দেড় হাজার 
ক্ষত্র ক্ষুদ্র গ্রহ এক সঙ্ে সূর্যকে 
প্রদক্ষিণ করছে; এদের বলে 
আযস্টারয়েড্স বা গ্রহপুঞ্জ । এগুলোর 
কোনটারই ব্যাস 800 মাইলের 
বেশী নয়। 

আযাস্টিগিমেটিজম _ চোখের বা 
কোন লেন্পের উপরিভাগের বক্রতা 
প্রয়োঞ্জনান্তরূপ না হওয়ার জন্যে যে 
দুষ্টিদোষ ঘটে। এরূপ লেন্সে 
প্রতিফলিত আলোকরশ্নি বিভিন্ন 
ফোকাসে 1 সংহত হয়; এ-জন্যে দৃষ্ 
বন্ত এব্ড়ো থেব্ড়ো দেখায় । এই 
ক্রুটিকে বলে আাষ্টিগ্মেটিজ্ম ৷ চোখের 
এরূপ দোষ সিলিগিক্যাল লেন্সের 
চশম। ব্যবহার করে দুর করা বায়। 

আযাম্পিরিন __ সাদা কঠিন পদার্থ; 
এর রাসায়নিক নাম ত্যাসিটাইল- 
সেলিসাইলিক আযাসিড। প্রা 138 
সেন্টিগ্রেড তাপে গলে যায়। বেদনা- 
নাশক ওষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; 
এর আযানাল্জেসিক 1 এবং আ্ার্টি- 
পাইরেটিক 1 উভয় গুণই বিশেষভাবে 
বর্তমান। মাথা-ধরা ও ব্যথা-বোনায় 
বিশেষ ফলপ্রদ | 



আ্য্টেটিক 

আযান্টেটিক কয়েলস -- বৈদ্যুতিক 
তাঁর-কুগুলীর এক রকম ব্যবস্ত! ; সুক্ষ 
তড়িত্-যন্ধাদিতে ব্যবঙত হয়। এর 

জন্তে একট ধাতব তাঁর-কু'গুলী এমন- 

ভাবে স্থাপিত হয় যাতে ওর মধ দিয়ে 

তড়িৎ-প্রবাহ চালালে যে চৌন্বক-শক্তি 
উৎপন্ন হয়, তা আবার নিকটস্ত কোন 
চৌন্বকীয় ক্ষেত্রের বিপরীত শক্তির 
প্রভাবে পরস্পর শক্তিশন্ত হয়ে পড়ে। 

৷ 

*.'আইট-_সাল্ফিউরাস (15309), 
নাইট্রাস (30০) প্রভৃতি আসিডের 
বিক্রিয়ায় ধাতব “.**আইটঃ সপ 
উৎপন্ন হয়, যেমন __ সোডিয়াম সাল্- 
ফাইট (৪৪১০৯ ১), পটাসিয়াম 

নাইট্রাইট (105) প্রভৃতি । আর 
সাল্্ফিউরিক (172,5১0$ ১, নাইটিক 

(7105) প্রভৃতি আিডের বিক্রি- 

মায় উৎপন্ন হয় ধাতব *.-.য়ে্ট, সন্ট; 
যেমন -- সোডিয়াম নাইট্রেট 
(05), পটাসিয়াম সাল্ফেট 
(550২) ইত্যাদি। এই দুই শ্রেণীর 
সন্টের প্রভেদ্দ মাত্র তাদের সংগঠক 
অক্সিজেন-পরমাণুর সংখ্যায়। 

-আইটিস - কোন অঙ্গের প্রদাহ 

বুঝাতে বিশেষ বিশেষ শবে'র পরে এই 
উপসর্গ যুক্ত হয়; যেমন-_গ্যাস্টাই- 
টিসি মানে পাকস্থলীর প্রদাহজনিত 

রোগবিশেষ; এরকম ল্যারেতী 
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আইডিয়াল 

ল্যারি'স-এর 1 প্রদাহ; ডার্মাইটিস 
চর্নের ( ডামিস 1) প্রদাহ । 

 _- বীজদ্ব রাসারনিক 
পদ্দার্থ; হলদে, স্ষটিকাকার কঠিন 
বস্ত। জলে অদ্রবণীয়, কিছ্ছু ইথার 1, 
আ্যালকোহল 1 প্রভৃতিতে গলে যায়। 

একটা বিশেষ তীব্র গন্ধের জন্য 

পরিচিত। বীজাণু-প্রতিরোধক হিসেবে 
ক্ষতস্থানে লাগানো হয়। 

৷ আই-শিস __ অপুবীক্ষণ, দুরবীক্ষণ 

| 

প্রভৃতি যন্ত্রে দর্শকের চোখের কাছে যে 
লেন্স 1 সংলগ্ন থাকে । অব্জেন্টিভ ? 
লেন্সের ভিতর দিয়ে দৃশ্য বস্ত্র 
প্রতিবিস্ব এসে এই 'আই-পিস+ লেন্সের 
মধ্য দ্বিয়ে বধিতাকারে দর্শকের চোখে 
প্রতিফলিত হয়। 

গ্যাস-_আদর্শ গ্যাঁস। 
বায়বীয় পদার্থের আয়তন, চাপ ও 
তাপের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিভিন্ন 

সুত্রানুযায়ী (চালস-ল 1 ,বয়েল্স-ল 1) 
মোটামুটি নির্ধারিত হয়; কিন্তু অতি 
সতর্ক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, 
সুত্রগুলি সর্বত্র সম্পূর্ণ খাটে না, 
বিভিন্ন গ্যাসে কিছু কিছু ব্যতিক্রম 
লক্ষিত হয়ে থাকে । তথাপি নান। 
রকম রাসায়নিক তথা প্রকাশের 
সুবিধার জন্য সব সুত্র নিভূল ধরে 
নিয়ে বিজ্ঞানীগণ শেষে আদর্শ গ্যাসের 
কল্পনা করেছেন, যাতে এ সব ত্র 
যেন সম্পূর্ণরূপে খাটে। প্রকৃতপক্ষে 
এরূপ কোন আদর্শ বা আইডিয়াল গ্যাস 
দুর্লভ) হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন 



আইনস্টাইন 

গ্যাম কতকট। এর কাছাকাছি । এই 
কান্ননিক “আইডিয়াল গ্যাস'কে কথন 
কখন পারফেক্ট গ্যাসও বলা হর। 

আইনন্টাইন, আযালবার্ট _- ইহুদী 
বংশীয় জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ; জন্ম 
জার্মানীর উলম সহরে 1859 খুঃ, 
মৃত্যু 195 খুঃ। বাল্যকাল কাটে 
মউনিকে __ শিক্ষাসমাপ্তি সুইজার- 
ল্যাণ্ডের জুরিখে। গণিতে অপুর্ব 
গ্রতিভ। ; পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় 

আত্মনিয়োগ । গতিবিগ্ঘ।, তাপবিজ্ঞান, 
মহাকর্ষ শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে মুল্যবান 
গবেষণ।। 1905 খুষ্টাব্দে বিজ্ঞানে 

যুগান্তকারী তথ্য 'আপেক্ষিকতা বাদ' 
প্রকাশ এবং পদ্বার্থ ও শক্তির অভিন্নত। 
প্রতিপানেই সমধিক প্রনসিদ্ধি। সার! 
পথিবীর স্বীকৃতি ও সম্মান । 1921 খুঃ 

কটে-ইলেক্টি,সিটি 1 সম্বন্ধীয় গবেষণার 
জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 

লাভ। বালিনে কাইজার উইলহেল্ম 
ইনস্টিটিউটে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের 
ডিরেক্টর | অবশেষে 1988 খুঃ নাতসী 
অত্যাচারে গোপনে জার্মানী ত্যাগ, 
বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষে আমেরিকার 
প্রন্পটনে বসতি স্থাপন এবং তত্রতা 

ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপন।| প্রিম্দটনের 
হাসপাতালে লোকাস্তর | 

আইয়োডিন __ গাঢ় ধূসর বর্ণের 
কঠিন মৌলিক পদার্থ । পারমাণবিক 
ওজন 19692, পারমাণবিক সংখ্য। 

93) উদ্ধায়ী পদার্থ, হাওয়ায় উনুক্ত 
বাথলে বেগুনী রংয়ের ধূমে পরিণত 

81 আইমৃল্যাও 

হয়ে উবে যায়। জলে প্রায় গলে না; 
কিন্তু আলকোহলে 1 সঙ্গে সঙ্গে গলে 
যায় -- এই দ্রবকে বলে টিংচার- 
আইয়োডিন, ষ! কাটা-ছেড়ায় জীবাণু- 
প্রতিরোধক হিসেবে লাগানো হর। 
বিভিন্ন সামুদ্রিক গুলে ও চিলি 
সল্ট-পিটার 1 নামক এ ক টি খনিজে 
যৌগিক আকারে পাওয়! যায়, এবং 
ত| থেকে বিশুদ্ধ আইয়োডিন 
পৃথক কর! হয়। বিভিন্ন পদার্থের 
সর্লে এর যৌগিক মিলনে বিভিন্ন 
আইয়োডাইড সপ্ট স্থষ্টি হয়। অনেক 
থাগ্বস্ততে সামান্য আইয়োডিন থাকে, 
থাগ্যে এর অভাবে গলগণ্ড রোগ 

জন্মে। বিভিন্ন আইয়োডাইড সপ্ট 
ওষধধ হিসেবে ও আলোকচিত্র শিল্পে 
যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। 
আইস- বরফ ; জলের কঠিন অবস্থা। 
তাপ হাস পেয়ে ০” ডিগ্রি সেন্টি- 
গ্রেডে নেমে এলে জল জমে বরফ 
হয়ে যায় । জল জমলে আয়তনে 

বাড়ে __ কাজেই হাল্ক1 হয়ে বরফ 
জলের উপর ভেসে থাকে; নীচের 
জলে জলচর জীব স্বচ্ছন্দে চলাফেরা 
করে বেচে থাকতে পারে । শীতপ্রধান 
অঞ্চলের স্বাভাবিক তাপেই বরফ স্থ্টি 
হয়, আবার রেফ্রিজারেটর 1 প্রভৃতি 
যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়েও বরফ 
তৈরী কর! যেতে পারে । 

আইস্ল্যা্ড স্পার _ এক রকম 
প্রস্তর বিশেষ; স্বচ্ছ ক্ফটিকাকার 
ক্যাল্সিয়াম কার্বনেট 11 পদার্থ টির 



আইস্-পয়েন্ট 

একট। বিশেষ গুণ এই যে, এর মধ্যে 
দিয়ে পরিচালিত হলে আলোকরশ্মি 

পোঁলারাইজড 1 

হয়, অর্থাৎ 

আলোকের 
তরঙ্ল-ম্পন্দন সব 
একমুখী হয়ে 

পড়ে। আলোক-তরঙ্গের এই গতি- 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে বলে পোলা- 
রাইজিং এফেক্ট । আইস্ল্যাওড স্পারের 
মধ্যে আবার আলোকরশ্মির একাধিক 

প্রতিসরণও কখন কখন হয়ে থাকে । 

এসব বৈশিষ্ট্যের জন্তে যন্্রাদিতে এর 
কুষ্ট্যাল 1 ব্যবহৃত হয় । 

আইস্-পয়েন্ট _বাযুমণগ্লের 
স্বাভাবিক চাপে ঠিক যে-তাপমাত্রায় 
জল জমে বরফ হতে স্থরু করে; অন্ঠ 
কথায় বলা যায়, যে তাপমাত্রায় 

(টেম্পারেচার 1 ) বরফ গলতে সুরু 

করে। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে 
(ব্যারোমিটার 1) এই তাপমাত্রা 
হলে 0০ ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড 1 | 

আইসোগোনিক লাইন _ 
পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর ও চূম্বকীয় 
উত্তরের (ম্যাগ্নেটক নর্থ 1) মধ্যের 
ব্যবধান (ম্যাগ্লেটিক ডিভিয়েশন 1) 
যে সব স্থানে সমান মানচিত্রে তাদের 
সংযোজক রেখা। সম-চৌম্বক রেখা । 

আঙ্গিউলেটা-_খুর সমন্বিত পদ্ববিশিষ্ট 
প্রাণিকুল, যেমন-__গরু, ঘোড়া, হরিণ) 
ছাগল প্রভৃতি । 

আইস্ল্য।ও স্পার 

আইসোটোপিক 

আইসোটোপ -- বিশেষ অবস্থায় 
কোন কোন মৌলিক পদার্থের কতক- 
গুলে! পরমাণুর ওজন বর্দলে যায়, 

অথচ পারমাণবিক সংখ্যা সমান 

থাঁকে ৷ এনূপ পরমাণুকে ওই মৌলিক 
পদার্থের আইসোটোপ বলা হয়। 
আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন 
ব্যতীত আর সব রকম রাসায়নিক 
ধর্ম সর্বাংশে ওই মৌ'লক পদার্থের 
মতই থাকে । একই মৌলিক পদার্থের 
বিভিন্ন পারমাণবিক ওজনের বিভিন্ন 
আইসোটোপ হতে পারে । পরমাণুর 
কেন্জ্রীনের নিউট্রন সংখ্যার ত্রাস-বৃদ্ধির 
ফলেই আইসোটোপের স্থষ্টি হয়। 
যে-সব পরমাণুর কেন্জ্রীনে সমসংখ্যক 
নিউট্রন থাকে তারা একই শ্রেণীর 
আইসোটোপ। অনেক স্বাভাবিক 
মৌলিক পদার্থের মধ্যে তাঁর বিভিন্ন 
আইসোটোপ মিশ্রিত থাকতে পারে; 
বিভিন্ন কৌশলে আইসোটোপ তৈরীও 
কর। যেতে পারে । 

আইসোটোপিক ওয়েট__ 
অক্সিজেন গ্যাসের আইসোটোপের 
ওজন 16 ধরে নিয়ে কোন মৌলিক 
পদার্থের নির্দি আইসোটোপের 
পারমাণবিক ওজন তুলনা করা হয়। 
কোন আইসোটোপের এই তুলনা- 
মূলক পারমাণবিক ওক্ষনকে বলে 
আইসোটোপিক ওয়েট । এই ওজন 
প্রায়ই পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; 
একে আইসোটোপের মাস্ 1 (27859) 
ব৷ ভর-সংখ্যাও বলে। 



আইসোক্রোনাস 

আইসোক্রোলাস __ সমকালব্যাপী, 
যেমন -_ পেওুলামের 1 দোলন-কাল। 
পৃথিবীর আহ্িক গতির ব্যাপ্তিকাল ও 
সবদ। সমান, অর্থাৎ আইসোক্রোনাস । 

নিক --সম অস্মস্শক্তি 
বিশিষ্ট (অস্মোসিস 1)3 যেমন-_ 
'আইসোটোনিক লিকুইডস* হলো! 
যে-সব দ্রবে দ্রাবক ও দ্রাব্যের আণ- 
বিক অনুপাত সমান থাকে, অর্থাৎ 
সমান আণবিক ঘনত্ব বিশিষ্ট হয়। 
অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট দ্রব অল্প ঘনত্বের 
দ্রব থেকে তরল দ্রাবক ধীরে ধীরে 

টেনে নিয়ে ক্রমে উভয়ের ঘনত্বের সাম্য 
বিধান করতে চায় এবং দ্রব দুটি ধীরে 
দ্বীরে আইসোটোনিক হয়ে যায় । 
আইসোড্রন - যে বন্ধের সাহায্যে 
ভড়িত্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে কোন 
পদার্থ থেকে তার হাল্কা ও ভারী 
বিভিন্ন প্রকার আইসোটোপ 1 সব 
একে একে পৃথক করা সম্ভব হয়ে 
থাকে । 

আইসজোট্রপিক __ যে-সব পদার্থের 
শৃক্তি ব। ধর্ম (যেমন, তাপের তারতম্যে 
আয়তনের হ্রাসবুদ্ধি, বিত্যৎপরিবহন 

ক্ষমতা প্রভৃতি) সর্বত্র সব দ্বিকেই 
সমান; যেমন -__ কাঁচকে বলা হয় 

আইসোট্রপিক পদার্থ; কিন্তু কাঠ 
আইসোট্রপিক নয়৷ 

থার্ম __ আবহা ওয়া-নির্দেশক 
মানচিত্র বা নক্লায় সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় 
একই তাপবিশিষ্ট বিভিন্ন স্থান যে সকল 
রেখা টেনে দেখানে। হয়। আঞ্চলিক 

3 
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সম-তাপ রেখা । এদের আইসো- 
থার্নাল লাইন্স-ও বলে। : 

আইসোথার্ধাল লাইন -- 
আইসোথার্ম 1 ৃ 

আইসোথার্মাল চেঞ্জ __ সমতাপাঙ্ন 
পরিবর্তন; যে পরিবর্তনে পদার্থের 
তাপ ব। উষ্ণতার কোন হাস-বুদ্ধি ঘটে 
না; যেমন--অতি মন্থর গতিতে কোন 

গ্যাসের আয়তন সম্প্রসারিত করলে 

তার উষ্ণতার বিশেষ কোন পরিবর্তন 
হয় না (যেমন হয় দ্রুত সম্প্রসারণ ব৷ 

সংকোঁচনে )। কোন কোন রাসায়নিক 

প্রক্রিয়া়ও এরূপ আইসোথার্মাল বা 
সমতাঁপ পরিবর্তন হয়ে থাকে । 

আইসোপোড। __ সামুদ্রিক জীবের 

এক বিশেষ শ্রেণী; ক্ষুদ্র থল্থলে দেস্ক, 
বাইরে কোন কঠিন খোল! বা আবরণ 
এদের থাকে ন1। 

আইসোত্রিন-- জৈব রাসায়নিক 
পদ্দার্থ, 05]. ; উদ্ভিজ্ঞ রাবারের + 
গুণ '9 ধর্ম এর উপরে নির্ভরশীল । 
আইসোপ্রিনের অণুগু লি পরস্পর 
শৃঙ্খলিত অবস্থায় সংবদ্ধ হয়ে 
প্রাকৃতিক পলিমারিজেসন 1 প্রজ্িয়ায় 
উদ্ভিজ্জ রাবার উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক 
উপায়ে আইসোপ্রিনের পলিমারি- 
জেসন ঘটিয়ে কৃত্রিম রাঁবারও তৈত়ি 
কর যেতে পারে। 

আইসোবার __- আবহাওয়া-নির্দেশক 
মানচিত্রে ষে সকল রেখ! টেনে 
অনুরূপ বায়বীয় ( বায়ুমণ্ডলের ) চাপ- 



জাইদোবার্দ 

বিশিষ্ট স্থানসমূহ যোগ করে দেখানো 
হম্স। আঞ্চলিক সম-চাপরেখ]। 

[বার্্স __ সমান পারমাণবিক 
ওজনের বাভন্ন পদার্থের আইসো- 
টোপ 1; অর্থাৎ বিভিন্ন মৌলিক পর্দা- 
ধের সমগোত্রীয় ও সমান ওজনের 

আইসোটোপ। এদের পারমাণবিক 
সংখ্য! (আযাট মিক নাম্বার 1) বিভিন্ন, 
কিন্ধ আইসোটোপিক ওয়েট 1 সমান ; 
যেমন, টিন ধাতুর একটা আইসোটোপ 
হলো 5০১1)117 7; আর, ইগ্ডিয়াম 1 
ধাতুর একট। আইসোটোপ $9]17177; 
কাজেই এদের বলা হয় আইসোবার্স। 
'এখানে 11 হলো পারমাণবিক ওজন, 
আর 0 ও 49 হলে! পারমাণবিক 
সংখা] ৷ 
আইসোমফ্িজ্ম-__ একইরূপ 
রাসায়নিক গঠন ও একই কেলাসন 
€ দ্বানাবাঁধ। ) আকারে থাকার অবস্থ। 
গঠনে ও কৃষ্টালিজেসনে 1 এই সাম্যভাব 
যে পদার্থের সর্বত্র একই রূপ থাকে 
তাকে বলে আইসোমর্াস পদার্থ; 

যেমন, বিভিন্ন শ্রেণীর ফিট্কারি, ব! 
আলাম 1? হোল আইসোমফাস। 

ব-- যে সব রাসায়নিক 
পদার্থের অণুগুলো! সমান সংখ্যক ও 
সমপর্যায়ের বিভিন্ন পরমাণুর সমবায়ে 
গঠিত হয়েও সেই পরমাণুগুলোর 
সংস্থান বা পারম্পরিক সংযোগের 
বিভিম্নতার জন্তে বিভিন্ন গুণ ও 
ধর্ম বিশিষ্ট হয়, তাদের বলে পরস্পরের 
আইসোমার। যেমন, আযমোনিয়াম 

আউন্স 

সায়েনেটের 1 আণবিক সুত্র হলে! 
বা7,0130, আবার ইউরিয়া 1 হলো 
0০0 বান5 )5; এর! একই প্রকার 
মৌলিক পদার্থের সমান সংখ্যক পরমাণু- 
বিশিষ্ট হয়েও পারমাণবিক সংস্থানের 
বিভিন্নতার জন্তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
জাতীয় পদার্থ হয়েছে । এর! হলো 
পরম্পর পরস্পরের আইসোমার | অণুর 
গঠনে পরমাণর এনবূপ সংস্থান- 

বৈচিত্র্যকে বলে আইসোমেরিজম | 

আইসোসেলিস ট্র্যাঙ্গেল _ সম- 

রি দ্বিবানু ত্রিভৃজ; 
/ রং জ্যামিতিতে ষে 

- ত্রিভুজের ছু'টি 
বাহু পরম্পর 

সমান । চিত্রে 
2৮. 1১0 সমদ্দি- 

বাহু ত্রিভুজের 
£$]) ও £€ বাহুদ্বর সমান । 

০3১১. 
] | 

»'2মলামেলিস দাযেজ্গল 

আইসোহিল- পৃথিবীর বে সব স্থানে 

সম পরিমাণ হুর্যকিরণ (রৌদ্র) পড়ে, 
অর্থাৎ সৌর তাপ পায়। "আইসো" 
মানে সমান ; “হেলাস' হুর্যকিরণ । 

আইনোহেলাইট __ সমুদ্রের ষে 
সকল স্থানের জল সমান লবণাক্ত । 

আইসোহেইট __ ভূ-পৃষ্ঠের যে সকল 
স্থানে সমপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় । 

আউন্ধ -__ ওজন ও আয়তন পরি- 
মাপের বুটিশ একক বিশেষ। কঠিন 
বস্তর ওজন নির্ধারণে আযভড় পয়েজ + 
আউন্স _- 48৭" গ্রেণ 1, বা 283 



আফটার 

গ্রাম 17) টুর আউন্স--480 গ্রেণ 

বা 91] গ্র্যাম। আবার তরল বস্ত্র 

আয়তন পরিমাপে ফ্লুইড আউদ্দ-8 
ড্রাকম _ 2843 সি, লি. 11 
আফ টার-ড্যাম্প __ মিথেন (07) 
গ্যাসকে বলে ফায়ার-্্যাম্প 1 ; 

কয়লার খনিতে আবদ্ধ এই মিথেন 
গ্যাস জলে উঠে যে বিস্ফোরণ ঘটায় 
তাতে কার্ধন-মনক্লাইড ও অন্তান্ত 
কোন কোন বিষাক্ত গ্যাসের উদ্ভব 
হয়। বিক্ষোরণের ফলে খনির গহ্বরে 

উৎপন্ন এইরূপ সব বিষাক্ত গ্যাসের 
সংমিশ্রণকে বলে আফ টার-ড্যাম্প। 

আম্ব। _ আলোকরশ্মি কোন অস্বচ্ছ 
পদার্থে বাধা পেলে ওই বাঁধার 
পশ্চা্ভাগে একটা গাঢ় ছাতা পড়ে । 

এই ছায়ার | 
চার-ধারে আধা | 

অন্ধকার তষ্টি 

হয়। তার মাঝ- 

থানের এ গাঢ় 
অন্ধকার ছায়াকে বলে আম্ব।;) আর 
চার-ধারের স্বল্প আলোকিত ছায়াকে 
বলে পেনান্ব।। 

আয়ন _- তড়িতাবিষ্ট পরমাণু বা! 
পরমাণু-সমষ্টি। কোন মৌলিক পদার্থের 
নিউক্লিয়াসের চারদিকে যতগুলি 
ইলেক্ট্রন 1 (আটমিক স্ট্রাকৃচার 1 ) 
থাকলে ত। বৈহ্যতিক-সমতা লাভ 
করে তার চেয়ে কম-সংখ্যক ইলেইন 
থাকলে ওই পরমাণু হয় ধন-তড়িৎ 
সম্পন্ন আয়ন। ওই ইলেই ন-সংখ্যা 

আয়রন 

আবার বেশী হলে স্ষ্টি হয় ধণ-তড়িৎ 
সম্পন্ন আয়ন কণিকা। নানাভাবে 

ইলেক্টন কণিকার সংখ্যার এরপ হ্থাস 
বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু 
বা পরমাণু-সমষ্টি এরূপ আয়নায়িত 
হয়ে পড়ে। হাইড়োজেন 1 পরমাণুর 
সংগঠক ইলেকট্রন-কণিকাটি সরিয়ে 
দিলে তাঁর নিউক্রিয়াসে ষে প্রোটন ? 
কণিক1 থেকে যাঁয় ভাই হলো হাইড্রো- 
জেন-আয়ন | গাাসীয় পদ্যার্থের মধ্যে 
বিছ্যৎ-স্ফরণ করলে, অথব! রঞ্জন- 
রশা 1, গামা-রশ্মি1 গ্রভৃতি চালালে 
ওই গ্যাসীয় পরমাণুগুলো৷ ব্ীরে ধীরে 
আরনায়িত হয়ে ওঠে। 

আয়নোস্ফিয়ার -_ ভূ-পৃষ্টের মোটা- 
মুটি 90 থেকে 90 মাইল উচ্চে 
অবস্থিত আযরনায়িত বায়বীয় স্তর। 
সর্মকিরণের তীব্র আলট্া-ভায়োলেট 1 
রশ্মির প্রভাবে এই সুরের বারুকণিকা- 
গুলো তড়িতাবিষ্ট (আয়নায়িত ) 
অবস্থায় গাকে। বেতার-তরলন সোজ। 

মহাশুন্যে চলে না গিয়ে এই স্তরে 
প্রতিফলিত হয়ে ক্রমাগত ভূ-পৃষ্ঠের 
দিকে ফিরে আসে। এর ফলেই 
পৃথিবীর বহু দুরবর্তী স্ানেও বেতাঁর- 
'তরশ্্ প্রেরণ কর! সম্ভব হয়ে থাকে। 
পৃথিবীর আ্যাট্মক্ফিয়ারের 1 এই বাযু- 
স্তরকে কখন কখন হেভিসাইড 
লেয়ার-ও 1 বল! হয়। 

আয়রন _ লৌহ; কঠিন মৌলিক 
ধাতব পদার্থ । পারমাণবিক ওজন 

55:৪5, পারমাণবিক সংখ্যা 261 
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চুম্বকে আরুষ্ট হয়; বিশুদ্ধ লৌহ 
অপেক্ষাকৃত নরম; বিভিন্ন কৌশলে 
একে সুকঠিন ও কার্ষক্ষম করা হয়। 
কার্বন বা কোন ধাতব পদার্থ উপযুক্ত 
পরিমাণে মিশঅিত করলে লোহার এই 
বৈশিষ্ট্য জন্মায় (প্টিল1)। কাচ! 
লোহায় তৈরী জিনিসকে টেম্পার 1, 
অর্থাৎ পান" দিয়েও তার কাঠিন্ঠ 
কিছুটা বুদ্ধি কর! যেতে পারে । পরিমাণ 
মত কার্বন 1 মিশিয়ে লোহাকে কঠিন 
ইম্পাতে পরিণত কর। হয়। ম্যাগ্রে- 
টাইট 1, হেমাটাইট্ 1, পাইরাইটস্ 
প্রভৃতি লৌহ-মিশ্রিত বিভিন্ন খনিজ- 
পার র্যাষ্ট-ফার্নেসে 1 গলিষে নান। 
কৌশলে কাচা লোহা নিফাশিত হয়। 
লোহার ল্যাটিন নাম ফেরাম; সাঁংকে- 
তিক চিহ্ তাই 776. বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের 
জন্তে বিভিন্ন রকম লোঁহ! বিভিন্ন 
কাজে ব্যবহৃত হয়; যেমন, পিগ- 

আয়রন, রট-আয়রন, কাষ্ট-আয়রন + 
ইত্যাদি | 

আয়রন এজ -_ লৌহ যুগ। প্রাগৈতি- 
হাসিক কালকে মানব-সভ্যতার ক্রম- 
বিকাশের তিনটি শুর বা ধুগ দ্বারা 
মোটামুটিভাবে নিদিষ্ট করা হয়েছে; 
_ প্রস্তর-যুগ, তাত্খুগ ও লৌহ যুগ। 
কিছুটা শিল্পসমুন্নত যে-যুগে মানুষ 
ক্রমে লৌহের ব্যবহার আয়ত্ব করে। 
অবশ্ত যুগের এই কাল বিভাগ 
সুনির্দিষ্ট নয়; কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন 

ংশে বিভিন্ন সময়ে লোহার ব্যবহার 

প্রচলিত হয়। ইউরোপে খঃ পুর্ব প্রায় 

আর্ক 

100 বছর থেকে এই যুগের আরম্ত 
বলে ধরা হয়েছে । 

আয়রন-্লাংস- ফুস্ফুস অকেজো হয়ে 
মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত 

ঘটলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্তে। 

যে-যন্ত্র ব্যবঙ্ত হয়। 
বাইরের বায়ু- 
সম্পর্ক শুন্য 
একট সুদৃঢ় 

বাক্সের মত, 

যার মধ্যে শ্বাস- 

প্রশ্বাসঘটিত রোগীকে বিশেষ ব্যবস্থায় 
শুইয়ে রাখা হয়, মাথাটি অবশ্ত বাইরে 
থাকে। ওই বাক্সের মধ্যস্থ বায়ুর চাপ 
যান্ত্রিক কৌশলে (পাম্পের সাহায্যে) 
পর্যায়ক্রমে বাড়ানো-কমানো হয়; 

ফলে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ায় 
যেমন হয়, তেমনভাবেই রোগীর 
ফুস্ফুস্টাও পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও 

প্রসারিত হতে থাকে, আর বাইরের 
বাতাস নাসিকাপথে দেহের মধ্যে 

প্রবেশ করে ও বেরিয়ে আসে। 
এভাঁবে সহজেই রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস 
ক্রিয়া চলতে থাকে । এযপ্রটাকে 
আবার আবিষ্ষারকের নামানুসারে 

“ডিঙ্কার আযাপারেটাস-ও বলে। 

আয়রণ লাংস 

আর্ক জ্যোমিতিক) -_ বৃত্তের পরিধির 
যে-কোন অংশ । 

আর্ক (বৈদ্যুতিক ) -_ সামান্ত ব্যব- 
ধানে রক্ষিত ছুটি তড়িত-ছারের ( ইলে- 
ক্লোড 1) মধ্যে তড়িত্-প্রবাহ চালিয়ে 

যন্গটা! হলো, ! 

) 

1 



আর্ক 

যেস্থৃতীব্র বৈহ্যাতিক আলো! পাওয়া 
যায়। এই আলোর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 
8000, ডিগ্রি সেটিগ্রেডেরও বেশী 
উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এর তড়িৎ-দ্বার দুটি 
সাধারণতঃ হয় কার্বনের তৈরী। 
তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বাম্পীভূত কার্বন 
কণিকার ধারা উভয় তড়িৎদ্বারের 
মধ্যস্থ ব্যবধান ঘুচিয়ে দের়। এই 
কার্বন-বাষ্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চলাচল 

করবার ফলে কার্বনের কণিকাগুলো 

তড়িতাবিষ্ট হয়ে ওই তীব্র আলোক ও 
উত্তাপের স্ষ্টি করে! এভাবে কোন 
কোন ধাতু-নিমিত তড়িৎ-দ্বারের 
মধ্যেও আক স্ষ্টি কর! যেতে পারে । 

আর্ক ল্যাম্প -_ তীত্র আলোক স্থন্টির 
জন্তে বৈদ্যুতিক আর্কের ব্যবহারিক 
প্রয়োগে ষে এক রকম বাতি তৈরী 
কর! হয়। সাধারণতঃ কার্বন আর্কেরই 
বাতি হয়ে থাকে । যান্ত্রিক ব্যবস্থায় 

_ তড়ি্-প্রবাহবাড়িয়ে 
কমিয়ে আলোর 

১ তীব্রতারও হ্রাস-বুদ্ধি 
তন, কর৷ যেতে পারে। 

পারদের সাহায্যেও 

আর্কল্যাপ এক রকম আর্ক- 
ল্যাম্প তৈরী হয়, এতে পারদৃই তড়িৎ- 
দ্বারের কাজ করে। 

আর্কটিক রিজিয়ন __ নুমেরু-অঞ্চল ; 
পৃথিবীর উত্তর মেরুকে বেষ্টন করে 
66” উত্তর-অক্ষাংশ (ল্যাটিচিউড 1) 
পর্যস্ত বিস্তৃত চির তুষারাবৃত ভূখণ্ড । 

৫ দপ্ণি 
(4৫৮ ০০১৯৯ 

আনোকছাশ্ 

৪8? আকি 

গ্রীনল্যাণ্ড, স্পিটস্বার্জেন, আযালেস্- 
মার দ্বীপগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্গত 
আর্কটিক বা স্থুমের-সাগরে অবস্থিত । 
দক্ষিণমের অঞ্চলকে বলে জ্যান্টার্বা- 

রিজিয়ন ব! 'আ্যান্টার্টিকাঃ। 

আর্ক সাইন-__ ত্রিকোণমিতিতে কোন 
সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ও অতিভূজের 
অনুপাতকে বলে ভূমিসংলগ্র কোণের 
সাইন; প্রদত্ত চিত্রে 04] (১০, 

ডিগ্রি) কোণের সাইন 130 : 0, 
সংক্ষেপে সাইন 20১ _ 2; এই 
উক্তিকে আবার ঘুরিয়ে বল যায়, ষে- 
কোণের 'সাইন £* তার পরিমাণ ৪05 

ডিশ্রি। একে সংক্ষেপে প্রকাশ করা 
যায়ঃ ৪0০. আর্ক সাইন 4, অথব! 
সাইন -: ॥ (510 -£ 2) স্থৃতয়াং 

“আর্ক সাইন & হলে! সেই কোণ যার 
সাইন হলো 4. মোটামুটি বলা যায়, 
সাইনের বিপরীত “আর্ক সাইন+, যাঁকে 
অন্ত কথায় বলে “সাইন ইন্ভার্স। 

পপ 
স্স্পপসপ 

আকি (9102) -- অতি পুরাতন, 

প্রাচীন; যেমন _ আআ রক 
হলে। লক্ষ লক্ষ বছরের অতি প্রাচীন 
স্বকঠিন প্রস্তর | 

আকি (91006) -_ প্রারভ্ত, প্রথম 
আকিটাইপ মানে প্রথম নমুনা বা 



আকি 

মডেল ; যেমন -_- 'আফিটাইপ এরো- 
প্লেন” হলে! কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর যে 

বিমানপোতটি প্রথম তৈরি হয়েছে এবং 
পরে যার অনুকরণে অসংখ্য বিমান- 
পোত তৈরি হবে। 

আফিঅপ্টারিক্স-_ শিলীভূত জীবাশ্ম 
€ ফোৌসিল 1) দেখে প্রাচীন যুগের যে 
অধুনানুপ্ত বৃহদাঁকার পক্ষীর অস্তিত্ব 
জানা গেছে। পৃথিবীর প্রথম পক্ষিকুল। 

আকিপেলেগো _ দ্বীপপুঞ্জ ; বহু 
সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের এক সে 
একত্র সমাবেশ; যেমন -_ হাওয়াই 
আকিপেলেগেো। 

ঘআকিমিভিস _- গ্রীক গণিতজ্ঞ 
বিজ্ঞানী; জনুস্থান গ্রীসের সিরাকিউস। 
জন্ম খুঃ পৃঃ 287, মৃত্যু খুঃ পৃঃ ৪12 

অব। জ্যামিতি, যন্ত্রবিদ্যা, অল- 

বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অসামান্ত দান -__ 
সে যুগের বিশ্ময় । তরল পদার্থের প্লবতা 
বিষয়ক “আকিমিডিস প্রিন্িপল” + 
নামক তথ্যাবিফারে প্রসিদ্ধি। উচ্ছচে 
জলোত্তলশের জঙন্তে “আকিমিডিস স্তু 
নামক যন্ত্র প্রভৃতির উদ্ভাবক । 

আকফ্িমিডিস প্রিন্দিপ্ল __ তরল 
পদ্ধার্থের গ্লবতা সম্পর্কে বিজ্ঞানী 
আফ্রিমিডিসের আবিষ্কৃত তথ্য । তথ্যট। 
হলে এই যে, কোন তরল পদার্থের 
মধ্যে আংশিক ব৷ সম্পূর্ণভাবে কোন 
বস্তু নিমজ্জিত করলে যতটা তরল 

পদার্থ স্থানচ্যুত হয়, তার ওজনের 
সমান ওজন সেই বস্ত দৃশ্ঠতঃ হারায়, 

86 আর্গন 

নিমজ্জিত বস্তটা হাল্ক! মনে হয়। 
নিমজ্জিত বস্তর আয়তনের সমান 
তরল পদার্থের ওজন ওই বস্তুর প্রর্কৃত 
ওজন থেকে দৃশ্ততঃ কমে যায়। নিম- 
জ্জিত বস্তর উপরে তরল পদার্থের উর্ধা 
চাপের ফলেই এরূপ ঘটে । একেই বলে 
তরল পদার্থের প্রবতা বা বয়েন্সি 1 | 
কোন বস্তর আয়তন, ঘনত্ব প্রভৃতি 

এই তথ্োর সাহায্যে সহজেই নির্ণাীত 
হয়ে থাকে। 

আকিয়োলজি -_ প্রত্বতাত্বিক গবে- 
ষণ! বিজ্ঞান । প্রাগৈতিহাসিক মানব- 
সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন (প্রাচীন 
অলঙ্কার, তৈজসপত্র, কারুশিল্প, বাস- 
গৃহ প্রভৃতি ) পর্যবেক্ষণ করে মানব- 

জাতির ক্রমবিকাশের ধারা নিরূপণের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা । 

আর্গ -_ বল-বিগ্যায় শক্তি পরিমাপের 
একক বিশেষ; শক্তি প্রয়োগে জড় 
পদার্থে যে কর্মক্ষমতা প্রকাশ পার তার 
পরিমাপ । “সি. জি, এস. মাপে এক 

ডাইন 1 শক্তির প্রভাবে এক সেন্টি- 
মিটার 1 দুর অবধি (এক গ্র্যাম 
বস্ততে ) যে পরিমাণ গতীয় শক্তির 
কাজ নিষ্পন্ন হয় তাই হলো এক 
আর্গ। 

আর্গন-_ একটি মৌলিক গ্যাস; বাধু- 
মণলে সামান্ত (*9% ) পরিমাণে 
আছে । গ্যাসটি নিক্রিয়, অর্থাৎ কোন 
পদার্থের সঙ্গেই এর রাসায়নিক মিলন 



অনর্গল 

ঘটে না (ইনার্ট গ্যাস+ )। বিজলী 
বাতির বাল্ব কখন কখন এই গ্যাসে 
ভি করা হয়। 

ভার্গল _ ঈষৎ লালাভ শ্ষটিকাকার 
কঠিন পদ্দার্থ; এর প্রধান উপাদান হলো 
পটা সিয়া ম-হাইড্রোজেন-টার্টারেট। 
একে সাধারণ ভাবে টার্টার-ও বলা 
হয়। ফার্মেণ্টেসন 1 প্রক্রিয়ায় মছা 
প্রস্ততের সময় মগ্য-ভাণ্ডের মধ্যে এই 
পদার্থ আপন] থেকে জমে । 

আজেন্টাইন __ খনিজ সিল্ভার- 
সাল্ফাইড, 4৫০১; রৌপ্য ও গন্ধকের 
একটি যৌগিক পদার্থ । সাধারণতঃ এই 
খনিজ থেকেই রৌপ্য নিফাশিত হয়। 
একে জিল্হার-গ্ন্যান্সও বলে । কোন 
ধাতুর সঙ্গে রৌপ্য মিশ্রিত থাকলে 
তাকে বলে 'আর্জেন্টিফেরাস মেটাল । 

আর্টারি -_ ধমনী ; রক্তবহা নালী। 

হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠ থেকে যে 
নালীপথে বিশুদ্ধ রক্ত সর্বদেহে 
সঞ্চারিত হয়। এ রক্ত দেহের সর্বত্র 
জীবকোবগুলিকে অক্িজেন 1 যুগিষে 
সঞ্জীবিত করে এবং তাদের নিঃশ্যত 

দুষিত পদার্থ নিয়ে অবিশ্তদ্ধ রক্ত শির! 
( ভেন 1) পথে ফুস্ফুস পরিভ্রমণ করে 
বিশুদ্ধ হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ 
প্রকোষ্ঠে ফিরে আসে । হৃৎপিণ্ড 

থেকে রক্তের বহির্গমন-পথ হলো! 
আর্টারি+। আর প্রত্যাগমন-পথকে 
বলে শিরা বা 'ভেন” | 

চলেটেড ক্কেলিটন __ দেহের 
ক্ুদ্রবৃহত সকল অস্থি যথাস্থানে 

89 আর্টিসান 

যথাযথভাবে সংলগ্ন-করা নর-কষ্কাল। 

শারীরবৃত্ত শিক্ষায় যেরূপ কক্কাল 
প্রয়োজন হয়। 

আর্টিসান ওয়েল-_আর্তেীয় কৃপ; 
এক রকম কৃত্রিম প্রশ্রবণ বিশেষ। 
ভূগর্ডের কোথাও কোথাও দু'টি অগ্রা- 
বেশ্ত শিলান্তরের মাঝে একটি প্রবেশ] 
শিলাস্তর অর্ধচন্দ্রাকারে বিন্তস্ত থাকে ) 

এর প্রান্তর 

তূ-পৃষ্ঠ পর্যস্ত 
পৌছালে 

জল 
গিয়ে এ. 
প্রবেশ্ঠ স্তয়টি 

জলে পরিপৃক্ত হয়৷ এরূপ স্থানের ভূঁ 

পৃষ্ঠে প্রবেশ্ঠ স্তর পর্যস্ত কুপ খনন করলে 
প্রশ্রবণের স্তায় জল সবেগে উঠতে 
থাকে। এরূপ কৃপ প্রথমে ফ্রান্সের 

আর্তোয়া নামক স্থানে খনিত হয় 
বলে একে 'আতেজীয় কূপ? বলা হয়। 
অস্ট্রেলিয়ায় এরূপ কপ অনেক খনিত 
হয়েছে । এর জল উঠে অযথ1 নই 
ন! হয় যাস্ত্িক ব্যবস্থায় তার উপায় 
করাও সন্তব হয়েছে 

জার্টিসান ওয়েল 

আর্থ __ পৃথিবী; হুর্য থেকে দুরত্বের 

ক্রম অনুসারে সৌর পরিবায়ের তৃতীয় 
গ্রহ । মঙ্গল (মার্স 1) ও শুক্র 

(ভেনাস 1) গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী 
নির্দি্ট উপবৃত্তীয় কক্ষপথে সুর্যকে 
প্রদক্ষিণ করছে। প্রায় গোলাকায় ১ 

নিরক্গীয় ব্যাস 7,926.7 মাইল, মেরু- 
প্রসারী ব্যাস 7,900 মাইল। তৃপৃষ্ের 



রক 

আয়তন মোটামুটি 19,68,00,000 
ঃ বর্ণ মাইল; নিরক্ষীয় পরিধি 24,909 
হইল; ওজন প্রায় 6৮108) টন। 

. আর্থ ব| পৃথিবীর গতি দ্বি-বিধ-_ 

.আহ্বিক গতি 'ও বাধিক গতি । উপ- 
বৃতীয় কক্ষপথে ঘণ্টায় 66,000 মাইল 

, বেগে বছরে, অর্থাৎ 96 দিন 0 ঘণ্ট। 
১9 মিনিটে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ 
করে । হৃুর্ষের চারদিকে পৃথিবীর এই 

উপবৃতীয় কঙ্পগ প্রার 580 লক্ষ 
মাইল । পৃথিবী স্বীয় অক্ষের চারদিকে 

, 83 ঘণ্ট। 56 মিনিটে (সিডিরিয়াল- 
ডে) পুর্ণ এক পাক ঘোরে, যার ফলে 
দিন-রাত্রি হয়। সুর্ধ থেকে দুরত্ব 
গড়ে 9,8),00,000 মাইল। পৃথিবীর 

: দৈনিক ঘুর্ণনের অক্ষ বাধিক গতির 
কক্ষপথের সঙ্গে নিয়ত 9১৮" ডিগ্রি 
কোণে সবদা একই দিকে হেলে 
* থাকে, এর ফলে তৃপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান 
, বিভিন্ন সময়ে হ্র্য থেকে দুরবতী ও 
নিকটবর্তী হয় এবং বছরের বিভিন্ন 

'অময়ে বিভিন্ন খতু পরিবতন ঘটে । 
আর্থ __ মৃত্তিকা, মাটি। চুণিত প্রস্তর, 
বালুকা, উদ্ভিজ্ঞ পদার্থাদির সংমিশ্রণে 
গঠিত ; যাতে কৃষিকার্য হয়, উত্ভিদাদি 
'অন্মার, বিভিন্ন জীবাণু বেচে থাকে । 
ক্রমাগত রোদ ও বুষ্টিজনিত শিলাক্ষয়ে 
ও বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে নানা 
'অনৈব পদার্থের বিবর্তনে মুত্তিকার 
উৎপত্তি। নানারকম জৈব ও অজৈব 
পদার্থও হুক কণিকার এর সঙ্গে 

লংমিশ্রিত রয়েছে। 

40 আর্থ 

আর্থ-ওয়ার্ম-_কেঁচো; সর. দীর্ঘাকার 
মুত্তিকাভোজী অমেরুদণ্ডী প্রাণী। 
দেশে দেশে শ্রেণী ও গোষ্ঠির বিভিন্নতা 
আছে- শ্রীক্মপ্রধান দেশে উর্ধে 2৪ 
ফুট এবং শীতপ্রধান দেশে কোথাও 
কোথাও 10 ফুট দ্বীর্থ দেখা যায়। 
এদের দীঘ দেহ পর-পর সংলগ্ন কতক- 
গুলি নরম আঁংটির মত পদার্থে গঠিত | 
এজন্য এদের “অন্গুরীমা'ল” পর্বের জীব 
বল! হয়। লম্ব! দেহের এক প্রান্তে 
মুখ ও অপর প্রান্তে এদের পাফু। 
মৃত্তিকাভান্তরে থেকে মৃত্তিকাই খায়; 

রন আর তার মধ্যস্থ 

উদ্ভিজ্জ পরদার্থাদি 

জীর্ণ করে বিশুদ্ধ ও 
অতিমস্থণ মৃত্তিক! 
নিঃসরিত করে 

উপরে তোলে। 
এভাবে নীচের মাটি 

উপরে তুলে হিউমাস 1 গঠনে সাঁহাষ্য 
করে' এরা মুত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি 
করে। হিসাব করে দেখা গেছে, 
প্রতি একরে 1 পঞ্চাশ হাজার কেঁচো 

থাকলে বছরে তারা 10 টন মাটি 
নিচে থেকে উপরে তুলে আনে। 
কৃষিকার্ষে পরম হিতকারী | 

আর্থ'“কোয়েক-_ভূমিকম্প। ভূ-গর্ভের 
উত্তপ্ত ও তরল পদার্থাদদির সংকোচন- 
আলোড়নের ফলে বা আগ্নেয়োৎপাতের 
দরুণ তূপৃষ্টের কঠিন শিলান্তরের 
প্রকম্পন ও আন্দোলন । মৃছ স্থানীয় 
কম্পন বা সুদুর-প্রসারী প্রবল ও ধবংস- 



আন্ডিন ৮ আল্পাক! 

কারী প্রকম্পন পৃথিবীর নান! স্থানে | যেষন্ত্রাশ থাকে । একটা ধাতব দণ্ডের 
ঘটে। ভূন্তরের অগভীর দুর্বল অঞ্চল গায়ে বিশেষ ব্যবস্থায় সরু তারের 
বরাবর আঞ্চলিক ধারায়ই প্রায়শঃ (নির্দিষ্ট কাজের জন্য ) নির্দিষ্ট সংখ্যক 
ভূমিকম্প ঘটে থাকে । প্রশান্ত মহা- পাক জড়ানো থাকে। বৈদ্যুতিক 
সাগর, দক্ষিণ এশিয়া ও ভূমধ্য সাগরীয় পাখা প্রভৃতিতে ওই তারের মধ্য 
অঞ্চলেই ভূমিকম্পের প্রাবল্য বেশি দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সাধারণতঃ 
_- এসব অঞ্চল ভূকম্পন-বলয়ের সমগ্র আর্মেচার-টাই বিছাৎ্চুম্বকীয় 
অন্তর্গত। অতি মৃদ্ধ কম্পনও সিদ্মো- শক্তির প্রভাবে ঘুরতে থাকে । 
গ্রাফ 1 যন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। ভূমি- 
কম্পের কারণ, অবস্তা € বিবরণাদি আর্সেনিক __ একটি মৌলিক পদার্থ, 

বি 74. রি সম্পকাঁর় বিজ্ঞানকে বলে সিম্- পারমাণবধক না 1491, পারমাণ 
মোলজি। বিক সংখ্যা! 937; সাংকেতিক চিহ্ন 

পদ্দার্থ নির্গমণের বক্র /% স্কটিকাকার ও ভঙ্গুর। এক রকম 

নলমুখ - যুক্ত ছোট ও সারা আর্সেনিকও আছে, থাকে 

শিশি; বা দিয়ে বলে 'মঁকো); তীত্র বিষাক্ত । গন্ধকের 

সাধারণতঃ চোখে সঙ্গে মিশে রিয়েলগার 1, £১৪-১%, 

ফোঁটা কেটে গুঁষধ অপিমেন্ট, £১5৪৩৪, প্রহৃতি নানা 

দেওয়া হয়। নি খনিজ পদার্থে এবং কখন কখন 

রর ভাবেও 3 ওঁ হিট ছেদ আক দিশা সংযোগের ম্ফীতি-জনিত যন্ত্রণাদায়ক ৫ 
বাত রোগ বিশেষ । আন্থি-সংযোগে কানে ইহা বথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন 

তি র রাসায়নিক উপাস্থির (কার্টিলেজ 1 ) আবরক  ধাতিব পদার্থের সঙ্গে এর রাসায় 

পর্দায় একপ্রকার জীবাণু সংক্রমণের সংযোগে বিভিন্ন আর্সেনাইট সপ্ট 

ফলে এ- পৃ প্র হ়্। এক প্রকার. তৈরী হয়। রী, 
'গেঁটে বাত” আল্পাকা _ নটি 
আর্থেপোডা _ কঠিন ও পরম্পর দক্ষিণ আমেরিকার 
সংযুক্ত খোলসে আবৃত-দেহ জীবশ্রেণী;. এক জাতীয় লোমশ | 
যেমন,কাকড়া, বোলতা, বিছা জন্তবিশেবঃ দেখতে রি 

প্রভৃতি | অনেকট। ভেড়ার 
আর্মেচার __ বৈছ্যতিক মোটর, অথবা মত; কিন্ক এদের 
ডায়নামো 1 যন্ত্রে ধাতব তার-জড়ানো গল! লম্বা, দেহ ধু রে ঘন 



জাল্ট্রাভায়োলেট 

পশমে আবৃত। এদের ওই লোমে 
তৈরী সুক্ষ সুত্রে বোনা! বন্ত্রার্দিকেও 
'আল্পাকা' বলা হয়। এ কাপড় 
সুদৃহ, মূল্যবান ও বেশ গরম । 

আল্ট্রীভায়োলেট-রে _অনৃ্ত অতি- 
বেগুনী রশ্মি। শুর্য-রশ্ির বর্ণালিতে 
দেখা যায় পর-পর সাজানো সাতট! 
বর্ণরেখ, যার একপ্রাস্তে 'ভায়োলেট' 
বা বেগুনী ও অন্ত প্রান্তে লাল। সা'দ। 
আলোকের সংগঠক বিভিন্ন তরন্প- 
দৈর্ঘ্যের এই সাতট! বর্ণরশ্ির বর্ণালি 
আমরা দেখতে পাই (স্পেক্টাম1)। 
বেগুনী-রশ্মির পরে যে অতিবেগুনী ব 
আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি সৃষ্টি হয় 
তার তরজ-দৈর্ঘ্য এত কম (4 ১10-, 
সেন্টিমিটার থেকে 8 ৮10-7 সেন্টি- 
মিটার ) যে, তা আর মানুষের চোখে 
ধরা পড়ে না। কিন্তু এই অনৃশ্ঠ রশি 
ফটোগ্রাফিক গ্রেটে ধর! পড়ে (আান্ি- 
নিক-রে1)। সুর্যালোকের এই অনৃশ্ঠ 
আলট্রাভায়োলেট রশি মানুষের দেহে 
ভিটামিন-ডি স্থষ্টি করে, নান। রকম 
চর্মরোগ সারায় । এর আবার বিভিন্ন 
জীবাণু-নাশক শক্তিও আছে । 

আল্ট্রা-মা ইক্রোক্কোপ _এক রকম 

বিশেষ ব্যবস্থার অণুবীক্ষণ যন্্ু। এন 

সাহায্যে সাধারণ মাইক্রোস্কষোপে 1? 

অনয অতিহুক্ষ পদার্থকণিকাও বেশ 
উজ্জল ও বুহদাকার দেখায় । এ দিয়ে 
বিশেষতঃ তরল পদাথ পরীক্ষা করা 

হয়। ওই তরল পদার্থের মধ্যে একটা 
তীব্র আলোক-রশ্মি সংহত কর! হয়, 
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আল্ট্রামোনিক 

যার ফলে তার মধ্যস্থ অতিক্ষুত্র অদৃষ্ঠ 
পদ্দার্থ-কণিকাগুলো বিচ্ছুরিত আলো- 
কের প্রভাবে সাধারণ মাইক্রো- 

আলগ্র।ম|ইক্রোস্ষোপ 

স্কোপেই স্পষ্ট দেখা যাঁয়। সাধারণতঃ 
এরূপ ব্যবস্থার অণুবীক্ষণ যন্ত্রকেই 
বলে আল্ট্রা-মাইক্রোস্কোপ। তরল 
পদার্থের মধ্যে আলোক বিচ্ছুরণের 
এই প্রভাবকে বলে টিগ্যাল-এফেক্ট 11 

আল্ট্রা-ম্যারাইন __ এক রকম নীল 

বর্ণের রঞ্জক পদ্বার্থ বিশেষ । চীনামাটি, 
গন্ধক, সোডিয়াম সালফেট ইত্যাদি 
মিশিয়ে এ জিনিসটা! প্রস্তত কর! হয়। 
রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । কাঁচা 

কাপড়ের হুল্দে ছোপ ও চিনির 
স্বাভাবিক রং দূর করতে এই নীল 
রং অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। 

আল্ট্রাসোনিক ওয়ে ভ __ যে শব- 
তরঙ্নের স্পনন-সংখ্য। প্রতি সেকেণ্ডে 
80,000-এরও বেশী । এরূপ ম্পন্দনের 

শব-তরঙ্গ মানুষের কানে ধর! পড়ে না, 
কাজেই শ্রতিগোচর হয় না (অডি- 

বিলিটি লিমিট 1+)। একে অআুপার- 
মোনিক 1 ওয়েডও বলে। 



ইউরিড 

ইউক্লিড __ ্ ্ীক গণিত পণ্ডিত। 
সথনির্দি্ই জন্মকাল অজ্ঞাত, খুঃ পুর্ব 
900 অবেে আলেকজেন্দ্রিয়ায় 
অধ্যাপনা করতেন বলে জানা যায়। 
জ্যামিতি বিদ্কার আবিষ্কারক না 
হলেও এর প্রভূত উন্নতি সাধন করে 
স্থসংবদ্ধ আকারে 19 খণ্ডে বিভক্ত 
বিরাট জ্যামিতি গ্রন্থ রচনা করে 
গেছেন । এজন্য জ্যামিতি বা রেখা- 
গণিতের প্রবর্তক বলে আখ্যাত। 
আলোক-বিজ্ঞানে ও প্রভূত দান। 

ইউগ্নেনা _ প্রোটোজোয়া 1 শ্রেণীর 
আণুবীক্ষণিক জীবাণু ; এদের দৈহিক 

গঠন অতীব সরল। 
দেখতে সবুজ বর্ণের একটু 
পঞ্জাংশের মত, পাতল। 
এবং চেপ্টা। পশ্চান্চাগ 
লেজের মত নেড়ে নেড়েই 
এরা জলে ভেসে বেড়ায় । 
আবদ্ধ জলে উদ্চিজ্ঞ 

পদার্থের সান্নিধ্যে জন্মায় । 

_ সর্বাংশে উন্নত শ্রেণীর 
সস্তানোৎপার্দন, অর্থাৎ কোন জীবের 
স্থপ্রজনন সম্পর্কীয় তথ্যা্দির গবেষণা- 
বিদ্ভা। যোগ্যতাসম্পন্ন স্থনির্বাচিত 
স্্ী-পুরুষের মিলনে প্রজ্জনিত সন্তানই 
সাধারণতঃ সর্বগুণাস্তিত হয়ে থাকে । 
পশুপালন-বিগ্ভায় এনবপ বিচার 
বিশ্লেষণের, অর্থাৎ 'ইউজেনিল্স” বিগ্ভার 
ব্যবহার ও প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রণ 
হয়েছে। 

ইউরিয়া 

ইউফোরিয়! -- প্রকুত অবস্থাতিরিক্ত 
শক্তি, স্বাস্থ্য ও উদ্দীপনার ভাব ব৷ 
অন্ুভূতি। অনেক সময় মানসিক 
বিকৃতির ফলে এরূপ অবাস্তব অনুভূতি 
অনেকের প্রকাশ পেয়ে থাকে । কোন 
কোন ওষধের প্রভাবেও অনেক সময় 
এবপ মানসিক রোগ দেখা দেয়। 

ইউথেনেজিয়া-_ যন্বণাহীন আকন্মিক 
মুত্া; যেমন, কোন কোন কষ্টদায়ক 
তরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির 

সকলের অজ্ঞাতে অকল্মাৎ মুত্যু ঘটে? 
সকল ঘম্বণার অবসান হয়; একেই 
বলে ইউথেনেসিয়। | 

ইউরেক! ওয়্যার _ নিকেল 1 ও 

তামার এক প্রকার বিশেষ সংকর-ধাঁতুর 
(আযালয় 1) সরু তারের ব্যবহারিক 

নাম । ইহ] উতকৃষ্ঠ 'হড়িৎ পরিবাভী 
হিসাবে ব্যবহৃত হয় । 

ইউরিয়! _ সাদ| ম্টিকাকার জৈব 
পদার্থ, ০0(১115)5, জীবজস্কর মুত্রে 
পাওরাযায়। এর অন্য নাম কারা 

মাইড। জীবের দেহাভ্যন্তরে খান্চোয 
প্রোটিন উপাদান বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্রমে এই 
নাইট্রোজেন-বছল পদার্থের সমষ্টি হয়। 
দেহাভ্যন্তরস্থ অনাবশ্তক ও অতিরিক্ক 
নাইট্রোজেন এই ইউরিয়ার আকারে 
বেরিয়ে যায়। পদার্থট। জলে দ্রবণীয়। 
জীবের মুতে ইউরিয়ার সঙ্গে কিছু 
ইউরিক আসিডও থাকে । শারীরিক 
নানা কারণে এই ইউরিক আযাসিডে 
সোডিয়াম ব! পটাসিয়াম সণ্ট উৎপন্ন 



ইউরেনিয়াম 

হয়ে হাত-পায়ের গাঁটে সঞ্চিত হওয়ার 
ফলে বাত রোগ জন্মে । 

ইউরেনিয়াম __ লাদা কঠিন ধাতব 
পদ্দার্থ। এই মৌলিক পদার্থ থেকে 
স্বভাবত:ই তেজ বিকিরীত হয় বলে 
একে 'রেডিও-আযরিভ 1 এলিমেন্ট' 

বলে। ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউ- 
ক্রিয়াস 1 বাঁ কেন্দীয় বস্তকণাকে 
নিউট্রন 1 কণিকার প্রতিঘাতে ভেঙে 
শক্তির রূপান্তরে বিপ্লি্ করা সর্ব 
প্রথম শম্ভব হয়েছে । এরূপ কেন্দ্রীন 

বিভাজন প্রক্রিয়াকে বল! হয় 'নিউ- 
ক্রিয়ার ফিসন” 1। 

ইউরেনাস --হ্র্যের একটি গ্রহ ; শনি 
ও নেপচুন 1 গ্রহদ্বয়ের মধাবর্তা নিজস্ব 
কক্ষপথে সুর্যকে প্রদক্ষিণ করছে । হূর্য 
থেকে এর দূরত্ব প্রায় 178 কোটি 
মাইল; আয়তনে পৃথিবীর প্রায় 146 
গুণ বড়। হ্ধকে প্রদক্ষিণ করতে এর 

আমাদের হিসাবে লাগে 84 বছর, 
অর্থাৎ আমার্দের 84 বছরে ইউরেনা- 
সের হয় এক বছর । 

ইরিিপ্স (লুনার)-__ন্গ্রহণ; 
বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী 
যখন হৃূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে একই 
সরল রেখায় এসে পড়ে, তখন হুর্ষের 

আলোক পৃথিবীতে আটকে যাক, 
কাজেই পৃথিবীর ছায়! চন্দ্রের উপর 
পড়ে চন্ত্রকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে 
ঢেকে ফেলে। পুিমা রাতেই এরূপ 
অবস্থা হতে পারে এবং চন্দ্রের উপর 
এই ছায়া দেখ। যায়; একেই বলে চন্দ্র- 

ইকোলজি 

গ্রহণ । ব্যাপারট। নিছক আলো-ছায়ার 
খেল! মাত্র । 

ইর্রিপ্স (সোলার ) __ স্ুরধগ্রহণ; 
বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র 
যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে একই 
সরল রেখায় এসে পড়ে, তখন হৃর্য- 

চা
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গ্রহণের সষ্টি হয়। চন্দ্রের ছায়ায় 
পৃথিবীর কোন স্থান থেকে সুর্য আংশিক 

বা অম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে অনৃশ্ঠ হয়। 
পৃথিবীর সব জায়গ! থেকে হৃর্য-গ্হণ 

বা আলে-ছায়ার এই বাপার একই 
সময়ে একই রকম দেখা যায় না। 

ইক্রিস্টিক _ মহাশৃন্তে নক্ষত্রাির 
অবস্থানের আপেক্ষিকে হুর্ষের যে 
গতিপথ আপাতদর্টিতে লক্ষিত হয়। 
সম্বংসরে “সেলেশ্চিয়্যাল স্ফিয়ার'-এর 1 
গায়ে সুর্যের যে বৃত্তাকার গতিপথ 
রচিত হয়। ( ইকুইনজ্স 1 ) 

ইকোলজি _-জন্সস্থান ও পারিপাশ্বিক 

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রাণী 
বা উতিদের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলির 
বিচার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। হিমালয়ের 
সানুদেশে পাইন, ওক প্রতি সরল 
বর্গীয় বুক্ষ জন্মে কেন? আফ্রিকার 
অধিবাসী কুষ্ঙকায়, আর চীনের লোক 
সাধারণতঃ খর্কায় হয় কেন? এরূপ 

এ 
চাঁদের কক্ষপথ . ভি 
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ইকোয়েটর 
শপীপা্পেীসপপাপিসী পাপ সপিপপাশসপাসপপপাসস্ট পপস 

তথ্যাদদির অনুশীলন ও পর্যালোচন৷ এই 
বিজ্ঞানের অন্তর্গত । মানে গৃহ 
ব। বাসস্থান । 

ইকোয়েটর (টেরেস্টরিয়াল ) __ ভ- 
বিযুবরেখা । ভূ-পৃষ্টের কান্পনিক নিরক্ষ 
রেখা ; পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের সমদুরবর্তা- 
ভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে বৃত্ত- 

রেখার কল্পন। কর! হয়েছে । একে বলে 
0০, অক্ষাংশ (ল্যাটিচিউড 1) রেখা। 
ভৌগোলিক আলোচনার সুবিধার 
জন্যে এই রেখার কন্পুনা কর! হয়। 

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলো।- 
চনায় বিভিন্ন রকম ইকোয়েটরের 
কল্পনার সাহাধ্য নেওয়া হয়ে থাকে; 

যেমন-__ 

ইকোয়েটর (ম্যাগ্রেটক )-_ পৃথিবীর 

প্রায় উত্তর 'ও দক্ষিণ মেরুএ্রদেশে ঢইটি 
বিপরীতধর্মী চৌম্বক শক্তির অস্তিত্ 
বিভিন্ন চৌন্বকীয় পরীক্ষায় লক্ষিত 
হয়ে থাকে -- এদের ঠিক মাঝা- 
মাঝি স্থানে পৃথিবীর নিরক্ষীর অঞ্চলে 
'ওই স্বাভাবিক চৌম্বক শক্তির কোন 
প্রভাব নেই । এই রকম পাখিব চৌম্বক 
শক্িশুন্ঠ সব স্থানের উপর দিয়ে যে বৃত্ত 
রেখ! পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে 
বলে কল্পনা করা হয়েছে, তাকে 
বলে ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর। এটা 
ভৌগোলিক নিরক্ষ-বৃত্ত বা “টেরেপ্রিয়াল' 
ইকোয়েটরের প্রায় কাছাকাছি; উত্তর- 
দক্ষিণে কিছু সরে আছে মাত্র । 

ইকোয়েশন 
পপ শি শি সপ পপি পা | শি 

ইকোয়েটর (সেলেশ্চিয়াল )- পৃথিবী 
থেকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে গ্রহ- 
নক্ষত্রাদি জ্যোতিফগুলোকে আকাশের 
এক অর্ধগোলাকার চাদোয়ার গায়ে 
সংলগ্ণ দেখতে পাই, পৃথিবী যেন ওর 
কেন্দ্রন্থলে রয়েছে। জ্যোতিবিগ্তায় একে 
বলে “সেলেশ্চিয়াল শ্ফিয়ার | পৃথিবীর 
ভৌগোলিক ইকোয়েটর বা নিরক্ষ- 
রেখা যে সমতলে আছে তাকে 
চারদিকে বাড়িয়ে দিলে যে কাল্পনিক 
বুভ্তরেখায় উহা সেলেশ্চিয়াল শ্ফিয়ারকে 
ছেদ করবে তাকে বল। হর “সেলেশ্চিয়াল 
ইকোয়েটর” | (গ্রেট সারেল 1)। 
ইকোয়েশন ( ম্যাথ মেটিক্যাল ) __ 

গাণিতিক সমীকরণ; বিভিন্ন রাশি বা 

রাঁশি-সমষ্টির সমতা প্রদর্শনের স্ত্র। এর 
মধ্যে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট মূল্যমানের 
রাশি থাকবে, বাঁতে অনির্দিষ্ট রাশির 
একটি নিপিষ্ট মুল্যমানে সমীকরণটি 

সার্থক হবে; যেমন, ১৮10 একটি 
গণিতিক সমীকরণ; এর অনির্দিষ্ট 
রাশি ৪-এর মূল্য 9 হলেই সমীকরণটি 
সার্থক হয়। 

ই কোয়ে শন (কেমিক্যাল )-_ 
রাসারনিক সমীকরণ; যে-সব পদার্থের 
মধ্যে রাসারনিক বিক্রিয়। ঘটবে এবং 
তার ফলে যে-সব পদার্থ উৎপন্ন হবে, 
তাদের সমতা প্রদর্শনের বর্ণনামূলক 
সুত্র । এর মধ্যে উৎপাদক ও উৎপাদিত 
পদার্থগুলোর মৌলিক উপাদানের সঘ 
অণু-পরমাণুর সংখ্যাও নিউ করে 
দেখানো হয়। যেমন, [154+019. 



ইকইভ্যালেন্ট 

21700, একটি রাসায়নিক সমীকরণ ; 
এতে বুঝাচ্ছে _- হাইড্রোজেন ও 
ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে হাইড্রো- 
জেন-ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক 1 
আযসিড উৎপন্ন হয়েছে । একটি 
হাইড্োজেন-অণু ও একটি ক্লোরিম- 
অণু মিলে ছ'টি হাইদোক্লোরিক 
আযাপিডের অণু সৃষ্টি হয়েছে; আর 
সেই হাইড়োজেন 1 ও ক্লোরিনের 1 

প্রত্যেকটির অণুতে ঢ'টি করে পরমাণু 
রয়েছে ; এবং তার এক-একটি পরমাণু 
মিলে হাইড্রোক্রোরিক আসিডের 
এক-একটি অণু গঠিত হয়েছে । এভাবে 
সমীকরণটর সমতা রক্ষিত হলে! । 

ইকুইভ্যালেণ্ট ওয়েট __ রাসায়নিক 
মিলনে কোন মৌলিক পদার্থের ৭ 
কোন রেডিকালের 1+ যত গ্যাম 

কোন আসিডের (অণু থেকে) মাত্র 

এক গ্র্যাম হাইড্রোজেন বিমুক্ত করে' 
তার স্থান অধিকার করতে পারে, 

অথবা ৪ (আট ) গ্রাম অক্সিজেনের 
সঙ্গে যুক্ত হতে পারে সেই গ্রাযাম- 
সংখ্যাকে বলে ই মৌলিক পদাথ 
ব। র্যাঁডিকালের ই. ও. | ষেমন-- 

হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের সঙ্গে 
দবস্তার (জিঙ্ক 1) রাসায়নিক মিলনে 

হাইডোজেন গ্যাস বিযুক্ত হয় এবং 
জিহ্ক-ক্লোরাইড সল্ট উৎপন্ন হয়। 

পরীক্ষায় দেখা গেছে, 955 গ্র্যাম 
দৃন্ত| এই বিক্রিয়ায় (হাইড্োক্লোরিক 
আঁসিডের থেকে ) মাত্র এক গ্রযাম 

হাইড্রোজেন অপসারিত করে এবং তার 
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ইকুইলিব্রিয়ায 

স্থান অধিকার করে ক্লোরিনের লঙগে 
যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় জিন্ক-ক্লোরাইড। 
স্থতরাং 8 হলো দস্তার ই. ও. | 
আবার 9৮ গ্রাম দস্তা আট গ্র্যাম 
অঞ্চিজেনের সঙ্গে যুক হয়ে জিন্ক- 
অক্মাইড উৎপন্ন হয়। এভাবে 
হাইডোজেন বা অক্সিজেনের সঙ্গে 
তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন মৌলিক 
পদার্থের “ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট” বা 
সমভর' পরিমাণ স্থির করা হয়| ভরের 

এরূপ তুলনা যে-কোন এককে চলতে 
পারে-শ্র্যামে হলে তাকে তখন গ্র্যাম 

ইকুইভ্যালেন্ট বলা হয়। 
ইকুইনক্স __ পুণিবীর তুলনায় সুর্থ 
একস্থানে স্থির আছে সত; কিন্তু 
গ্রহ-নন্মত্রাদির তুলনায় পৃথিবী থেকে 
আমরা আপাতদৃষ্টিতে সারা বছরে 
শুর্ষের যে গতিপথ দেখতে পাই তাকে 
জ্যোতিথিগ্ঠায় বল। হয় ইক্রিপ্টিক 1 | 
এই ইক্রিপ্টিক বা কূর্ষের কক্ষপথ 
সেলেশ্চিয়াল ইকোয়েউরকে 1 যেখানে 
ছেদ করে তাকে বলে ইকুইনক্স ৷ হৃর্য 
বখন ইকুইনক্পে থাকে তখন পৃথিবীর 
সর্বত্র দিন-রাত সমান হয়; এ রকম 

হয় বছরে ছু*দিন -- 2] মার্চ এবং 
93 সেপ্টেম্বর । 9] মার্ট সূর্য 'ভারগ্ঠাল 
ইকুইনক্ো”? এবং 28 সেপ্টেম্বর 
'অটাম্নাল ইকুইনক্পে। থাকে । 

ইকুইলিব্রিয়াম _ স্থিরাবস্থা; 
বিপরীত শক্তির প্রভাবে পদার্থ ষে 

স্থিরতা লাভ করে। টেবিলের উপর 

একখান! বই রয়েছে, এখানে বইখান। 



শপে 

ইণদিস 

খানার নিয়মুখী ভার-শক্তি টেবিলের 
উর্ধ্বমুখী ভার-সহন শক্তির সমান, বা 
কম; তাই ওখান! স্থিরাবস্থায় রয়েছে । 

ইগ্নিস-ফেটুয়াস _ আলেয়া; 
ইংরেজীতে একে বলে 'উইলও-দি- 
উইম্প' | পতিত বা পরিত্যক্ত ভূমিতে 
মাঝে মাঝে যে অস্থায়ী অগ্নিশিখা 
জলে উঠতে দেখ! যায়। বিভিন্ন 
জৈব পদার্থ পচে ভূগর্ভ থেকে 
ফদ্ফিউরেটেড হাইডোজেন 1 অথবা 
অন্ত কোন দাঁহা গ্যাস বেরিয়ে বায়ুর 
সংস্পর্শে এসে জলে ওঠে; ফলে এরূপ 
অস্থায়ী অগ্রিশিখার সৃষ্টি হয়ে থাকে । 

ইঞ্সিসন-পয়েন্ট - জলনাংক; কোন 
পদ্দার্থ যে উত্তাপে জলে ওঠে । যে 
ভাপমাত্রায়পৌছুলে কোন পদার্থ জলতে 
সুরু করে, তাই হলে! ওই পদার্থের 
ইগ্সিসন-পয়েন্ট । এই তাপমাত্রা বিন্তিনন 
পদার্থে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে । 

ইটিয়োলজি _- কোন রোগোৎপত্তির 

মূল কারণ সম্বন্ধীয় তত্বীয় বিজ্ঞান । 
কোন রোগের 'ইটিয়োলজি' বললে কি 
কি কারণে সেই রোগের লক্ষণাদি 

প্রকাশ পেয়েছে তার 

তথ্যাদি বুঝায় । 

ইডিয়োমিটার __ 
রাসায়নিক সংশ্লেষণ 
ও বিশ্লেষণের ফলে 

বিভিন্ন সব গ্যাসীয় 
আয়তনের পরিবর্তন 

ইভিয়েমিটার 

পদার্থের 

ইথেন 
সপ প্র অপ পম ০০ 

'ইকুইলিব্রিয়াম+ অবস্থায় আছে। বই- | (সংকোচন বা প্রসারণ ) যে যন্ত্রের 
সাহায্যে নিরূপণ করা ষায়। 

ইথার __ বর্ণহীন ও দাহা একটি তরল 
জৈব রাসায়নিক পদার্থ, (0৯78),.0; 

বিশেষ এক রকম আিষ্ট গন্ধযুক্ত। 
জীবদেহের উপর এর অআ্যানেস্থেটিক 1 
ক্ষমতা আছে। ইথাইল আযাল্কো- 
হলকে 1 তেজী সাল্ফিউরিক আমিড 
দিয়ে নিজলিকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
ইগাঁর তৈরী করা হয়। রাসায়নিক 
গঠনের হিসাবে একে তাই সাল্- 
ফিউরিক 'ইথার, বা ডাই-ইথাইল 
ইথারও বল! হয়। 

ইথার-_বিশ্ব চরাঁচরের সর্বত্র পরিব্যাণ্ 
একটা কাল্ননিক পদার্থ ; যাঁর মাধ্যমে 
আলোক, বেতার প্রচ্ৃতি বিভিন্ন 
শক্তি-তরল প্রবাহিত হয় বলে এক 
সময় মনে করা হোত । 

ইথাইল আযল্কোহল -_ স্ুরাসার ; 
সাধারণ আল্কোহল । বর্ণহীন দাহা 
তরল পদার্থ, উগ্র গন্ধবিশিষ্ট, তীব 
কটু স্বাদযুক্ত। শর্কর! জাতীয় পদার্থকে 
এক রকম জীবাণুর প্রভাবে বিশেষ 

ধরণের গাজন-ক্রিরার ফোর্মেণ্টেসন 1) 
সাহায্যে প্রস্তত হয়। ওষধ হিসেবে ও 
বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট 
প্রয়োজন হয় । (আযল্্কোহল 1) 

ইথেন _- এক রকম বর্ণহীন, গম্ধহীন 

দ্বাহ্ গ্যান; প্যারাফিন 1 জাতীয় 
বিশেষ একটা হাইড্রোকার্ধন | রাসা- 
নিক হ্ত্র 05]76। 
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ইন্ভার্টিত্রেট __ অমেরদত্তী জীব 
শা পিপি 

ইথিলিন -_ বর্ণহীন, মিষ্ট গম্ধযুক্ত, 
দ্বাহা, গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ । প্যারা- 
ফিন শ্রেণীর গ্যাসীয় হাইডোকার্বন। 
রাসারনিক হুত্র ০9]751 

ইন্কিউবেসন পিরিয়ড _ দেহে 
কোন জীবাণু সংক্রমণের সময় থেকে 
রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সময় 

পর্যস্ত কাল-ব্যবধান। বিভিন্ন ব্যক্তির 

পক্ষে একই জীবাণুর শক্তি বিস্তারের 
এই কাল বিভিন্ন হতে পারে __ এট] 
(নর্ভওর করে মানুষের রক্তের রোগ- 

প্রতিরোধক ক্ষমতার উপরে । 
ইন্ ভিটে।। -__গবেষণাগারের সীমিত 
পরীক্ষা; যা কাচের আধারে (টেস্ট 

টিউব ) পরিচালিত হয়। ভিট্ট্রো৷ মানে 
কাচ? । কোন রাসায়নিক পদার্থের 
জীবাণুনাশক বা! অপর কোন শক্তি 
নির্ধারণের জন্ট প্রথমতঃ গবেষণাগারে 
কাচের পাত্রে যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
কর! হয়। 

ইন্ ভিভে। __ “ইন্ভিট্রো” পরীক্ষালনধ 
রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব মানুষ বা 

জীবজন্তর দেহে-সংক্লামিত জীবাণুদের 
উপরে যাঁচাই করবার জন্তে যে বাস্তব 
ও ব্যবহারিক পরীক্ষা কর। হয়। 

ইন্ভার্স রেসিও -_- বিপরীত বা 
ব্যস্ত অনুপাত। কোন রাশি 'ক'ষে 
অনুপাতে বাড়ে তদ্বন্ুপাতে অপর 
কোন রাশি 'থ* যদ্দি কমে, তাহলে এ 
রাশিদ্বয়কে পরম্পর পরস্পরের বিপরীত 
অনুপাতিক' €ইন ইন্ভার্স-রেসিও ) 
বল! হয়। 

যে সকল জীবের মেরুদণ্ড বা শিরদীাড়া 
নেই । নিয়শ্রেণীর প্রাণী ; যেমন, বিভিন্ন 
পোকা-মাকড়, কেঁচো, শামুক প্রভৃতি । 

এদের সমষ্টগতভাবে ইন্ভার্টিব্রাটা 
বলা হয়। 
ইন্ভোলিউট __ কোন চক্রের গায়ে 
দড়ি জড়াতে গেলে এ দড়ির প্রত্যেকটি 
বিন্দুর চক্রাকার গতিপথকে এ মূল 
চক্রের ইনভোলিউট” বলা হয়। প্রদত্ত 
চিত্রে ক-খ' দড়ি চক্রের ('বৃত্ত-1') 

প্র গায়ে জড়ানো হচ্ছে, 
দড়ির 'ব' বিন্দু 
সঞ্চারিত হয়ে ব। 

অবস্থানে আসতে 
আর একটি বৃত্ত 
(বৃত্ত-9) স্থষ্টি হবে, 
যার বৃভ্তাংশ ব-ব। 
দ্বারা শুচিত হবে। 

এখন বৃত-গ হলো! পরত্-]” এর ইন্- 
ভোলিউট। আবার 'বুত্ত-1”-কে 
বলে 'বৃত্ত-ঞ'এর ইভোলিউট। বন্ত- 
বিদ্যায় এরূপ বিভিন্ন জটিল গাণিতিক 
আলোচনার প্রয়োজন হয়। 

হস শালা, 

ইন্টেন্সিটি_কোন শক্তির প্রাবল্য বা 
আতিশয্ের হুচক-পরিমাণ। শবের 

(সাউও্ড 1) ইণ্টেন্সিটি হলে! ধ্বনির 
উচ্চতা ; আলোকের ইণ্টেন্সিটি বললে 
তার গঁজ্জল্যের পরিমাণ (ক্যাণ্ডেল- 
পাওয়ার 1) বুঝায়। তড়িৎ বা চৌম্বক 
শক্তির ইণ্টেন্সিটি বললে তড়িৎ ব! 
চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির তীব্রতা বুঝায় । 



ইন্ক্যুবেটর 

বিভিন্ন শক্তির ইণ্টেম্িটি বিভিন্ন 
নির্দিষ্ট এককে প্রকাশ করা হয়। 

-- বাক্সের মত একটা 
যক্্র, যার অভ্যন্তরভাগে প্রয়োজনীয় 
নির্দিষ্ট তাপের সমতা রক্ষার ব্যবস্থা 
থাকে । তাপের এই সমতা রক্ষার 
যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বলে থার্যোষ্টাট ? 
--এতে এমন যন্ত্রকৌশল থাকে ধাতে 
প্রয়োজনীয় তাপ-মাত্রায় পৌছুলেই 
তাপ পরিবহনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে 

যায়, তাপমাত্র। আর বাড়তে পারে 

না। এরকম যনে সাধারণতঃ হাস, 

মুরগী প্রভৃতির ডিম ফোটানে! হয়। 
বিশেষ ব্যবস্থায় অপুষ্ঠ শিশুদের ও এর 
মধ্যে উপযুক্ত তাপে রেখে সজীব ও 

পরিপুষ্ট করে তোল: যায়। জীব- 
বিগ্যার পরীক্ষার্দর জন্যে জীবাণুদেয় 
এর মধ্যে রেখে অনেক সময় বাচিয়ে 
ও বাড়িয়ে তোল। হয়ে থাকে । 

ইন্ক্যাণ্ডেসেন্স__ভান্বরতী, প্রদীপ্ডি; 
অত্যধিক উত্তপ্ত অবস্থায় কোন কোন 
বস্তর যে উজ্জল প্রদীপ্ত অবস্থা দৃষ্ট 
হয়; যেমন, বিজলী-বাতির তার। 

গুসেন্ট ল্যাম্প _- কোন 
পদার্থ না জালিয়ে কেবল অত্যধিক 

উত্তপ্ত করে যে বাতিতে ভাম্বরতা বা 
আলোক সৃষ্টি করা হয়। ইলেনক্টুক 
বাল্বের সরু তারের মধ্যে দিয়ে 
তড়িৎ-গুবাহের ফলে ওটা জলে 

না, কেবল প্রদীপ্ত হয়েই আলো 
ছড়ায়। গ্যাসের আলোতে প্রধানতঃ 

থোরিয়াম ও সিরিরাম 1 ধাতুর 

ু 
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বিশেষ কোন সন্ট-মাখানো ম্যাপ্টেল 1 
প্রধীপ্ত হয়ে আলে! বিকিরণ করে। 

-_ উদ্ভিদ বা জীব- 
দেহের সংগঠক পাশাপাশি বিভিন্ন 
কোষের মধ্যবর্তী ব্যবধান । 

ইন্টারনোড _: উদ্ভিদের কাণ্ড বা 

| শাখার যে সব 

স্থানে পাতা গঞ্জায় 

/৬2 
তাকে বলে নোড। 

ইন্টার়নেড 

আর ছ'টা নোডের 
মধ্যবর্ত অংশকে 

বলে ইণ্টারনোড। 
ইন্টারন্যাশন্তাল ডেট্*লাইন-_যদি 
কোন লোক পুর্ব দিকে চলতে থাকে, 
তাহলে প্রথবীর আহক গতির 

( পশ্চিম গেকে পূর্ব দ্রিকে ) জন্যে সে 
ক্রমে আগে সুর্যোদয় দেখবে, ঘড়ির 
সমর তার এগিয়ে বাবে । আবার 

পশ্চিম দিকে চলতে থাকলে তার সময় 

পিছিয়ে যাবে । এজন্তে সময় বা 
তারিখের একটা স্থিরত! রক্ষার জন্য 
শ্রিন্উইচ (0 দ্রাঘিম। ) থেকে 180+ 
দুরে, অর্থাৎ 180” ড্রাঘিমারেথায় 

উপস্থিত হলে পূর্বদিকে অগ্রসর- 
যাত্রীর সময় পূর্ণ 24 ঘণ্টা! অগ্রবর্তী 
হয়। কাজেই সে একদিন বাদ দেয়, 
অর্থাৎ ঢদ্বিনের একই তারিখ ধর! 
হয়। আর পশ্চিম দিকের যাত্রীর 
একদিন কমে যায় বলে সে তার 

তারিখের সঙ্গে এক দিন যোগ করে 
নেয়, অর্থাৎ পরের দিনের তারিখ 



ইণ্টরন্যাল 

ধরে নেয়। এভাবে আন্তর্জাতিক 
হিসেবে তারিখ নির্ধারণের জন্তে 
এরূপ সিদ্ধান্ত কর হয়েছে। ওই 
180 দ্রাঘিম।-রেখাকে এজন্যে আস্ত- 

জাঁতিক তারিখ-রেখ। ব1 “ইণ্টারন্তাশ- 
স্যাল ডেট.লাইন” বলা হয়। 

ইণ্টারস্তাল-কপ্ধাস্সন ইঞ্জিন _ 
যে ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে উপযুক্ত জালানি 
কিছু জেলে তার আবদ্ধ তাপশক্তিকে 
যান্ত্রিক কৌশলে গতিশক্তিতে রূপাস্ত- 
রিত কর। হয়। এর জ্বালানি সাধা- 
রণতঃ পেট্রল, কেরোসিন প্রভৃতি হয়ে 
থাকে । পিষ্টন-লাগাঁনো একট? আবদ্ধ 
সিলিগারের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে 
জলন-ক্রিয়। চলতে থাকে, গ্যাস স্থাষ্টি 
হয়। সেই গ্যাসের চাপে পিষ্টনটা 
দ্রুত চলাচল করে, আর ইঞ্জিন চলতে 
থাকে। মোটর গাড়ীতে পেটুল? 
পুড়িয়ে এরকম ইঞ্জিন চালানো হয়। 

ইণ্টিজার __ পুর্ণ সখ্য! বা রাশি; 
যেমন, |, &, 10, 800 ইত্যাদি; 

কিন্তু 74, 91, %% ইত্যাদি নহে। 
ইণ্টিগ্র্যাল ক্যাল্কুলাস __ গণিত 
বিজ্ঞানের একটি শাখা! বিশেষ; বিভিন্ন 
ক্ষুদ্রীংশের সমষ্টি নির্ধারণের গাণিতিক 
প্রণালী । কোন প্রকার পরিবর্তনের 
(হাস, বুদ্ধি, গতি প্রভৃতির) হার 
এবং নিপ্িষ্ট সময়ে এ পরিবর্তনের 
নির্দিষ্ট পরিমাণ জানলে অপর যে 
কোন সময়ে তার সম্ভাব্য পরিমাণ 
এই প্রণালীর সাহায্যে নির্ধারণ করা 
যার়। কোন দেশে লোকসংখ্য৷ বৃদ্ধির 
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হার এবং কোন এক সমরে মোট 
লোকসংখ্যা কহ, তা জানলে দশ 

বছর পরে লোকসংখা কত হবে, 

এরূপ সব তথ্য এই গাণিতিক 
প্রণালীতে সহজে নর্ণর করা যেতে 
পারে। এরূপ গাণিতিক সমাধানে 

প্রতি ঘণ্টা বা প্রতি দিনের বুদ্ধির 
সমষ্টি সুত্রানুসারে নির্ধারিত হয়| 

ইগ্ডাকৃসন _কোঁন পদার্থকে তড়িতা- 

বিষ্ট করবার একট! বিশেষ কৌশল। 
পদ্দার্থ ট। তড়িৎ-পরিবাহী হলে নিকটস্থ 
কোন তড়িৎ-প্রবাভের প্রভাবে ওর 
মধ্যেও তডিং-শক্তি সঞ্চারিত হয়ে 

থাকে । এরূপ তড়িৎ-সংক্রমণকে বলে 
ইণ্ডাকৃসন । 

ইণ্ডাকৃসন কয়েল -_ নিম়-চাপের 
তড়িৎ-শক্তি থেকে উচ্চতর চাপের 

তড়িং-শক্তি উৎপাদনের একট! যন্থিক 

কৌশল । নরম লোহার রডের গায়ে 
ধাতব তাঁর জড়িয়ে, একটার উপর 
আর একট এরূপভা ব, দ্র'টা কয়েল 

সামান্ত ব্যবধানে স্থাপন করা হয়-_ 

পদ. নীচেরটাকে বলে 

রঃ ঢ ্  ৫ প্রাইমারি কয়েল, 
স্€" আর উপরেরটা। 

ইণ্ডাক্সন কয়েল হলে।সেকেপ্ডারি 

কয়েল। প্রাইমারি করেলে অল্প কয়েকটি 
মাত্র পাক থাকে, আর সেকেও্ারি 

কয়েলে থাকে অপেক্ষাকৃত সরু তারের 

অনেকগুলো পাক। যান্ত্রিক কৌশলে 
প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে ( ইলেক্টিক 



ইগ্ডিগো 
স্প্পোশীািটিত শশী পিপি 

বেলের 1 মত) এমনভাবে বিদ্যৎ- 
প্রবাহ চালানো হয়, ষাতে সেই 
প্রবাহিত তড়িৎ-শ্রোতকে অতি দ্রুত 

গতিতে একবার চালিয়ে, আবার বন্ধ 
করে, ক্রমাগত দ্রুত গতিশীল পরবর্তী 
তড়িৎআ্োত (অপ্টার্নে টিং কারেন্ট 1) 
উৎপাদন কর! হয়। এর ফলে 
ইগ্ডাকুসনের + প্রভাবে সেকেপ্ডারি 
কয়েলের মধ্যে উচ্চ চাঁপের তড়িৎ 
শক্তির উন্মেষ ঘটে । 

ইণ্ডিগে। _নীলবর্ণের জৈব রাসায়নিক 
পদ্দার্থ; একটি গ্ুকোসাইড 1 জাতীয় 
যৌগিক । সাধারণভাবে পদ্দার্থটা 
ইপ্তিক্যান' বলে পরিচিত। ইণ্ডি- 
গোফেরা” নামে এক জাতীয় উদ্ভিদ 
থেকে নিষাশিত হয়ে থাকে । এই 
ইণ্ডিগে বা নীলের জন্যে ওই উদ্ভিদের 
চাষ এখন আর হয় না; কারণ, কৃত্রিম 

উপায়েই নীল তৈরীর সহজসাধ্য 
কৌশল আবিদ্কৃত হয়েছে। 

ইণ্ডিয়াম __ মৌলিক ধাতব পদার্থ; 

অত্যন্ত নরম ধাতু । সীসার চেয়েও 
নরম বলে মহ্ণ চলাচলের জন্ভে 

অনেক সময় যন্বা্দির বেয়ারিংএর 1 
উপরে এর একটা পাত্ল! আবরণ 
দেওয়া হয়| 

ইন্ফিনিটি__অসীম বা অনন্ত রাশি 
বা সংখ্যা; যে রাশি ধারণাযোগ্য 
যে-কোন বৃহত্তম রাশির চেয়েও বড়। 
এইরূপ রাশির কল্পন। করা যাঁ় মাত্র ; 
£০০ এই সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে 
গণিতে একে প্রকাশ করা হয়। 

ইন্ভ'র 
সস্পিপপপপীশশ শী স্পেস পপি শপ পিস সা সাপ ০ সপ পিসী 

৯ন্ফিনিটিসিম্যাল __ ধারণাতীত 
ক্ষুদ্রতম রাশি; কোন রাশি যদি 
ক্রমাগত ক্ষুদ্র হতে হতে যাঁয়, অথচ 
কখন শৃন্যও ন1 হয়, তবে সেই অন্তিম 
ক্ষুদ্রতম রাশিকে 'ইন্ফিনিটিসিম্যাল' 
বলে বোঝানো হয়। 
ইন্ফ্রা রেড -রে -_ অদৃহ অব- 
লোহিত রশ্মি। হুর্-রশ্মির বর্ণালীর 
এক প্রান্তে যে লাল রশি বিশ্রিষ্ট হয় 
তার চেয়েও বৃহত্তর তরক্র-দৈর্ঘ্ের রশ্মি 

আমর! আর চোখে দেখতে পাই না। 
লাল রশ্মির পরবর্তী এই অবৃশ্ঠ রশি 
হলে। ইন্ফ্রারেড বা অবলোছিত 
রশ্মি। এটা আর আলোক বা বর্ণধর্মী 
নয়_তাপধর্মী; বিকিরিত তাপরশ্রি । 
এর অরঙ্গ-দৈর্ধ্য দৃশ্ত আলোকরশ্ির 
চেয়ে বেশী, কিন্তু বেতার-তরঙ্গের 
দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম। 

ইন্ফ্র! সাউণ্ড __ মোটামুটি 30-এর 
কম ম্পন্দন-সংখ্যার শব-তরল ৷ কখন 

কখন বহু দুরে বোম! বিস্ফোরণের ফলে 
আগত এরূপ মুছু স্পনানের শব মানুষের 
শ্রতিগোচর না হলেও “ফিজ্যাণ্ট, 
প্রভৃতি কোন কোন পাখী এই শব 
অনুভব করতে পারে বলে প্রমাণ 

পাওয়া গেছে। 
ইন্ভার __- একটা সংকর ধাতু) 
088% লৌহ, 96% নিকেল ও 
2% কার্বন মিশিয়ে তৈরী । তাপের 
হাস-বুদ্ধিতে এর আয়তনের কোন 
হাস-বুদ্ধি হর না। এজন্যে দামী 
ঘড়ির ব্যালান্স-হুইল ও অন্যান্য সুষম 



ইন্ভার্ট 

যন্ত্রাংশ নির্মাণে এই সংকর-ধাতু যথেষ্ট 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

ইন্ভার্ট নগর __ সমপরিমাণ 
নুকোজ ও ল্যাতুলোজ 1 শর্করার 
লংমিত গঃ যা ইক্ষু চিনির (কেন্ 
সুগার ) রাসায়নিক রূপান্তরের ফলে 
উৎপন্ন হয়। ইক্ষচিনির রাসায়নিক 
নাম হলো সুক্রোজ। এর জলীয় 
দ্রবকে এক রকম এন্জাইমের 1 
প্রভাবে, অথবা কোন মু আ্যাঁসিড 
দিয়ে ফুটালে ওই সুক্রোজের গ্লকোজ 
ও ল্যাভুলোজ 1 নামক দু”্টি আইসো- 
মার 1 সমপরিমাণে স্থষ্টি হয়ে থাকে। 
এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে বলে 
'ইন্ভার্সন অব কেন্-সুগার 

ইন্ভার্টেজ_এক রকম বিশেধ জৈব 
পদার্থ বা এন্জাইম 1; যা সাধারণতঃ 
ঈষ্টের 1 মধ্যে জন্মায় । এই এন্জাইম 
ইক্ষুচিনির রূপান্তর ঘটিয়ে গ্ [কোজ 
ও ল্যাভূলোজ 1 নামক শর্কর! বিশেষ 
উৎপন্ন করে। ( ইন্ভার্ট স্থগার 1) 
ইন্ন্লেসন __ তড়িৎ বা তাপশক্তির 
পরিবহন বন্ধ করবার ব্যবস্থা । কোন 
তড়িতাবিষ্ট বস্ত থেকে তড়িৎ, বা 
উত্তপ্ত বস্ত থেকে তাপের বিকিরণ 
রোধ করবার কৌশল। তড়িৎ বা 
তাপের পরিচলন রোধ করবার ক্ষমতা 
যে সব পদার্থের আছে তাদের বলা 
হয় ইন্সলেটর 1 | 

ইন্স্ুলিন __ জীবদেহের প্যান্ক্রিয়াস 
ম্যাণ্ডে 1 উৎপন্ন একটি হর্যোন 1 | 

&2 ইনার্ট 

এর অভাবে ডায়বিটিস, বা বহমূত্র- 
রোগ জন্মে। কোন সুস্থ জীবদেহ 
থেকে ইনন্থলিন নিয়ে ডায়বিটিস 
রোগীকে ইঞ্জেকসন করে দেওয়া হয়) 
এতে রক্তের শর্করার ভাগ কমে ধায়, 
রোগের উপশম ঘটে | জৈব রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় ইন্স্থলিন ভুক্ত খাগ্যাদির 
শর্করা-উপাদানের সমতা রক্ষা করে । 

লেটর __ প্রতিরোধক বা প্রতি- 
বদ্ধক পদার্থ; “ইন্ম্থলেট” মানে বাধা 
দেওয়া বা প্রতিরোধ করা। যে সব 
এ মাধ্যমে তড়িৎ পরিবাহিত হয় 
1, তাদের বলা হয় (ইলেিক্যাল) 
গা যেমন -- রাবার ?, 
পোসিলেন 1 প্রভৃতি । ভাল তড়িৎ- 
পরিবাহী ধাতব তারের গায়ে এজন 
রাবারের আস্তরণ দিয়ে তডিতের 
অযথা নির্গমন বা অপচয় রোধ করা 
হয়; আর টেলিগ্রাফের 1 খুঁটির 
মাথায় পোসিলেনের নিয়িত এক 
রকম বাটির গায়ে লাগিয়ে বৈদ্যুতিক 
তার টান৷ হয়। আবার, তাপের 
বিকিরণ রোধ করবার জন্তে উত্তপ্ত 
পদার্থের গায়ে আযাস্বেস্টস 1, ফেণ্ট 1 
প্রভৃতির আবরণ দেওয়া হয়, যে-হেতু 
তাপশক্তির পক্ষে এ-সব ইন্সুলেটর 
বা তাপ-প্রতিরোধক পদার্থ । 

যে পদার্থের কোন রাসায়নিক 
ক্রিয়। নেই; কোন পদার্থের সঙ্গেই 
যার রাসায়নিক মিলন ঘটে না। 
হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপটন, আর্গন + 
প্রভৃতি গ্যাসকে “ইনার্ট গ্যাস” বলে। 



ইনাসিয়া 

ইনাললিয়। -_ জড় বস্তর স্থিরাবস্থা ; 
বাইরের কোন শক্তি প্রয়োগ না 
করলে জড় বস্ত, স্থির থাকলে বরাবর 
স্থিরই থাকবে; আর চলতে থাকলে 
বরাবর একই দ্বিকে একই গতিতে 
চলতে থাকবে । জড় বস্তর এই 
ধর্মকে বলে ইনাগ্সিয়া বা জাড্য। শক্তি 
প্রয়োগ ব্যতীত জড়ের গতি বা স্থিতির 
কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। 
নো কুলেসন-_ রোগ-বীজাণুর 

টিকা; কোন রোগের জীবাণু শ্ন্থ 
জীবদেহে সামান্ত পরিমাণে প্রবেশ 
করিয়ে সেই রোগের প্রতিরোধ-শক্তি 
বুদ্ধি করবার ব্যবস্থ!। বিজ্ঞানী পাস্তর 1 
এর আবিষ্কারক। বাইরে থেকে 
কোন রোগ-জীবাণু নিয়ে সুস্থ দেহে 
প্রবেশ করালে ওই রোগের একট মৃছ 
আক্রমণ ঘটে ; এর ফলে ওই রোগের 
তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করবার 

একটা শক্তি স্বভাবতঃই জীবদেহে 
স্ষ্টি হয়ে থাকে। পূর্বে সজীব 
জীবাণু নিয়ে এরূপ টিক। দেওয়া 
হোত, এখন মৃত জীবাণু, অথবা 

তাদের দেহ-নিঃস্ত রস, (টক্সিন 1, 

আযার্টিটক্সিন ) প্রভৃতির টিক দিয়েও 
আশানুরূপ ফল পাওয়। যাচ্ছে। 

ইপ্সম জপ্ট __ ম্যাগনেসিয়াম 
সাল্ফেট ; সাধারণতঃ বলে ম্যাগ- 
সাল্ফ, 18১০৬, 17509 1 সাদা 

স্কটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়, 
বিরেচক ও ক্ষারধর্মী। জোলাপ- 
জাতীয় ওধধরূপে ব্যবহৃত হয়। 

ইমাল্সন 

ইপিকাক-_ ব্রেজিল দেশের এক রকম 
উত্তিদজাত আ্যাল্কালয়েড 1 পদার্থ; 
এর মধ্যে 'আযমিটিন' নামক ভেষজ 
পদার্থ রয়েছে । ওধধটির প্রয়োগে 
রোগীর ঘাম হয়, বমির উদ্রেক করে। 

উপযুক্ত মাত্রায় আমাশয় রোগে বিশেষ 

ফলপ্রদ ; শুষ্ক কাসির শ্রেষ্সা তরল 

করবার অন্ঠেও ব্যবহৃত হয়। 
নন -_- বাম্পীভবন ; 

উত্তাপের প্রভাবে তরল পদার্থের 

বাম্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়!। 

কপ্পূর, পেট্রল প্রতৃতি অনেক পদার্থ 

স্বাভাবিক তাপেই দ্রুত বাম্পীতৃত 
হয়ে উবে যায়, এদের বলা! হয় 

বা! উদ্ধায়ী পদার্থ। 

উম্মুক্ত পাত্রে জল রাখলেও এই 

প্রক্রিয়ায় ম্বভাবতঃই ধীরে ধীরে 

বাম্পীভূত হয়ে যায়। তাপ বৃদ্ধি 

করলে এই বাম্পীভবন প্রক্রিয়া 
ক্রুততর হয়ে থাকে । 

ইভোলিউসন __ ক্তম-বিবর্তন ; কষুতর 
এককোধী জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণী) 

থেকে বহুকোধী জটিল অবয়ব-বিশিষ্ট 

জীবের ক্রমবিকাশ। কোটি কোটি 

বছরে এই “ইভোলিউসন” বা 

ক্রম-বিবর্তনের ফলে প্রারস্তিক সরল 

জীবদেহ থেকে বর্তমান জটিল গঠনের 

সুসম্পূর্ণ জীব-জন্ত ও মানব দেছের 
উৎপত্তি হয়েছে। 

ইমাল্সন _ মিশ্র তরল পদার্থ; যার 
মধ্যে অপর কোন তরল বা কগিন 

পদার্থ এমনভাবে অতি ুক্ম কণিকা 



ইমিউনিটি 

প্রায় একীভূত হয়ে মিশে থাকে যে, 
তার ম্বভাবতঃ আর পৃথক হ'তে 

পারে না। জলে আর তেলে বিশেষ- 
ভাবে ফেটালে এরূপ ইমাল্সন হয়, 
তেলের শৃঙ্গ কণিকাগুলে৷ জলের 
কণিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্লীভাবে মিশে 
যায়। এভাবে জলের সঙ্গে প্রোটিন ? 
ও ল্যাক্টোজ 1 সম্বলিত নেহ-পদার্থের 
স্বাভাবিক ইমাল্সন হলে! ঢুধ। 
ইমিউনিটি -_ জীবদেহের রোগ- 
প্রতিরোধক ক্ষমতা । এরূপ ক্ষমতা 
স্বাভাবিক বা জন্মগতও হতে পারে ; 

আবার ভ্যাকসিন 1 ইত্যাদি প্রয়োগেও 
জন্মানো যায়। এই রোগ-প্রতিরোধ 
শক্তির তারতমোর জন্যেই একই 
পারিপাশ্থিক অবস্থায় থেকেও কেউ 
রোগা ব্বাস্ত হয়, কেউ ব৷ সুস্থ থাকে । 

সিব্ল __ পরস্পর একীভূত হয়ে 
মিশে যায় না এমন; তরল পদার্থের 
বেলায়ই কথাট1 সাধারণতঃ ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে, -- যেমন, জল আর তেল 
পরম্পর ইন্মিসিব্ল। 

-- প্রতিচ্ছায়া; কোন বস্ত 
থেকে আগত আলোকরশ্সি দর্পণে 
প্রতিফলিত বা লেন্সে 1 প্রতিসরিত 
হলে তার যে প্রতিবিশ্ব পড়ে। এই 
প্রতিবিষ্ব সোজামুজি দর্শকের চোখে 

গড়তে পারে, আবার কোন পর্ধার 

উপরেও ফেলা যায়। একে বলে 
রিয়েল ইমেজ” বা প্রকৃত প্রতিবিষ্ব। 
প্রতিবিষ্ব আবার ভাচুয়াল 1 বা 
অগ্রকতও হতে পায়ে। সাধারণ 
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আয়নায় আমরা 'ভাচুয়াল ইমেঞ” 
দেখি । এখানে আলোকরশ্বির প্রত্যক্ষ 
প্রতিফলন হয় না; কাজেই তাতে 
দুষ্ট প্রতিচ্ছায়! পর্দার উপর ফেল! 
যায় না। 

ইল্যাস্টিসিটি _- স্থিতিস্থাপকতা ; 
পদার্থের যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের জন্তে 
চাপ দ্দিলে তাঁর আকার-আয়তন 

বদলে যায়, চাপ ছেড়ে দিলে আবার 

পুর্ব আকাঁর-আয়তনে ফিরে আসে । 
এরূপ পদার্কে বলে ই 

পদার্থ; রাবার এর একটি বিশেষ 
দৃষ্টান্ত । অধিকাংশ পদার্থেরই কিছু 
ন। কিছু ইল্যাস্টিসিটি আছে; সামান্য 
বলে হয়তে। চোখে ধর! পড়ে না। 

ইলিপ্স- জ্যামিতিক উপবুস্ত ; কোন 

আয়তনিক কোণকে ( চিত্রানুযায়ী ) 

বাকাভাবে কেটে দিলে যে প্রলস্থিত 

7 বৃর্ত-রেখা টি 

তয়। এরপ 

উপবৃুত্তের 
অভ্যন্তরে এমন 
ছুটি বিন্দু 
থাকে পরিধির 

যেকোন বিন্দু 
থেকে যাদের 

দুরত্বের সমষ্টি সর্বদ! স্থির (একই) 
থাকে। চিত্রে 2))+)2-0১৪]7) 
11১5৮ স্থির রাশি । এ বিন্দুদ্বরকে 
বলে উপবৃত্তের উৎকেন্দ্র বা ফোকাস। 
সৌরমওলের গ্রহগুলি এরূপ উপবৃত্তীয 



পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, স্র্য থাকে 

তার যে-কোন একটি ফোকাসে। 

ইলিপ্সয়েড _ কোন উপবৃত্তকে 
( ইলিপ্স 1 ) তাঁর অক্ষের চারদিকে 

খঘখোরালে যে 

আয়তনিক 

ক্ষেত্র রচিত 

হয়। চিত্রের 
উপবৃত্তটির অক্ষ 

অ-অ; যার চারদিক ঘুবানো হচ্ছে। 

ইলেক্ট্রন _ পদার্থের পরমাণুর 
সংগঠক খণ-তড়িৎ কণিকা । মৌলিক 
পদার্থের পরমাণুর কেন্ত্রীন বা নিউ- 
ক্লিয়াসের চারদিকে এরূপ খণতড়িৎ 
কণিক! পরিভ্রমণ করে (আ্যাটমিক 
স্ট্রাকচার 1+)। হাইড্রোজেন-পরমাণুর 
নিউক্লিয়াসের চারদিকে একটি মাত্র 
ইলেক্টুন ঘুরছে। বিভিন্ন পদার্থের 
পরমাণুতে এরূপ ইলেক্টীনের সংখ 
বিভিন্ন হয়ে থাকে । 

ইলেকৃট্রন মাইক্রোক্ষোপ-__সাধারণ 

মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্বে দশ্ত 
বস্থ থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি 

লেন্সের মাধ্যমে এসে আমাদের চোখে 
পড়ে ; বিভিন্ন লেন্সের সাহায্যে বর্ধিতা- 
কারে দৃশ্য বস্তর সেই প্রতিবিম্ব আমরা 
দ্বেখতে পাঁই। কিন দ্রষ্টব্য বস্তট! যদি 
আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাও কুত্র 
হয়, তবে আর তা থেকে আলোক- 

তরম্ প্রতিফলিত হতে পারে না; 

ফলে সেরূপ ক্ষুদ্র বস্ত সাধারণ মাই- 
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ক্রোস্কোপে অদৃশ্য থেকে যায়। এখন, 
ক্যাথোডরে-টিউবের 1 ক্যাথোড 
প্রাস্ত থেকে ইলেক্টনের যে ধারা- 
প্রবাহ বেরোয় তার প্রকৃতি আলোক- 
রশ্মিরই অনুরূপ বটে ; কিন্তু এর তরজ- 
দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোক-রশ্মির তরল্- 
দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক কম। কাজেই 
ইলেক্টনের এই ধারা-রশ্মিতে অতি 
ক্ষুদ্র (যা সাধারণ মাইক্রোস্কোপে ? 
অদৃশ্ত) কণিকাও প্রতিফলিত হতে 
পারে। অতি জটিল যান্ত্রিক কৌশলে 
এরূপ প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা 

হয়েছে এই ইলেক্টন-মাইক্রোস্কোপ 
যন্ত্রে। দ্রষ্টব্য বস্তর উপরে ইলেক্টনের 
সমান্তরাল ধারারশ্বি নিক্ষিপ্ত হয়, 
আর যন্বের এক বিশেষ চৌম্বক 
ক্ষেত্রের নিয়ম্থণে প্রতিফলিত-রশ্ি 
কেন্দ্রীভূত হয়ে বস্তটার বর্ধিতাকার 
প্রতিচ্ছায়ার হৃষ্টি করে। এই 
প্রতিচ্ছায়া এক রকম প্রতিপ্রভ 

( ফ্লোরেসেণ্ট 1) পর্দার উপরে ফেল 
হয় এবং ক্যামেরার তার আলোক- 

চিত্রও তোল। যায়। 

ইলেক্ট্রন লেন্সা_ ইলেক্ট ন 1 কণি- 
কার ধারারশ্মি যে বিশেষ চৌন্বক ক্ষেত্রের 
( ম্যাগ্সেটিক ফিল্ড 1 ) প্রভাবে এক 
বিন্দুতে এনে সংহত (ফোকাস 1)কর। 
যায়, যেমন কাচের লেশ্নে+ প্রতি- 

সরিত আলোক-রশ্ি একস্থানে সংহত 
হয়। ইলেক্টন-মাইক্রোস্কোপে 1 এরূপ 
চৌন্বকক্ষেত্রকে সাধারণ লেন্দের মৃত 
ব্যবহার কর] হয়ে থাকে। 



ইলেক্ট্রনিক 

ইলেকৃট্রনিকস -_ ইলেইনের ধর্ম ও 
গতিবিধি সম্বশ্নীয় বিজ্ঞান । বিজ্ঞানের 
যে শাখায় রেডিও-ভাল্ব 1, ক্যাথোড- 
রে-টিউব 1 প্রভৃতি যন্তাদি (যার মধ্যে 
মুক্ত ইলেক্ট ন-কণিকা সব চলাচল করে) 
বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি আলোচিত 
হয়ে থাকে। 

ইলেক্টউ্রসিটি __ তড়িৎ বা বিদ্যুৎ 
শক্তি। পদার্থের পারমাণবিক গঠনে যে 
খণ-তড়িৎবিশিষ্ট ইলেক্টন 1 কণিকা 
রয়েছে বিভিন্ন উপায়ে তাদের 
উত্তেজিত করলে যে শক্তির উত্তব হয়। 
খ্রীষ্টের জগ্গের প্রায় ছয় শত বছর 
পুর্বে জ্যান্বার নামক পদার্থে এই 
শক্তির প্রথম পরিচয় পান থেল্স নামে 
এক বিজ্ঞানী । কোন তড়িৎ-পরিবাহী 
পদার্থের মধ্য দিয়ে এই শক্তিকে 
প্রবাছিত কর! যায়; একে আবার 
তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বা যাক্ত্রিক 
শক্তিতে রূপাস্তরিত করাও যেতে 

পারে। এই অতড়িৎশক্তিকে বিশেষ 
ব্যবস্থায় কোন পদার্থের মধ্যে স্থির- 
ভাবে আবদ্ধ রাখা যায়, ৬খন একে 

বলে স্ট্যাটিক ইলেন্টেসিটি বাঁ স্থির- 
তড়িং। যখন একে কোন বিদ্যুৎ- 
পরিবাহী পদার্থের তায়ের মাধ্যমে 
প্রবাহিত করে আলোক, উত্তাপ 
প্রভৃতি শক্তিতে রূপাস্তরিত কর! 
হয়, তখন তাকে বলে কাইনেটিক 
ইলেন্িসিটি, অর্থাৎ চল-বিছ্যৎ। 
সাধারণতঃ ধাতব পদার্থ-মাত্রই উংকুষ্ঠ 
তড়িৎপরিবাহী ( কণাক্টর ) হয়। শক্তির হতে পারে। 

ইলেকটি.ক 

ইলেকৃট ট্রক কারেণ্ট_তড়িৎশক্তির 
ধারা-প্রবাহ ; কোন তড়িৎপরিবাহী 
ধাতব তারের ভিতর দিয়ে ধারাকারে 
ইলেক্টম-কণিকার গতিস্োত । তড়িৎ- 
শক্তির উচ্চ চাপের ফলে ইলেক্ট,ন 1 
বা খণতড়িৎ-কণিকাগুলে প্রকৃতপক্ষে 
ধন-তড়িৎ ধারার বিপরীত দিকে 
প্রবাহিত হতে থাকে । তড়িত্প্রবাহের 
এই গতিপথ তারের মাধ্যমে সর্বদ' 
অবিচ্ছিন্ন ( সম্পূর্ণ চক্রাকারে ) রাখতে 
হয়; একেই বলে ইলেকট্রিক 
সাকিট। ওই তার কোথাও বিচ্ছিন্ন 
হলেই প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ইলেিক 
কারেপ্ট দু'-রকম-_এ. সি জেপ্টারনেটিং 
কারেন্ট 1 ) এবং ডি. সি. (ডাইরেক্ট 
কারেন্ট )। এ-সি. প্রবাহে তড়িৎ 
শক্তির চাঁপ ক্রমাগত বাড়ানে। কমানো 

হয়; এক দিকে হঠাৎ চাপ বেড়ে 
যায়, মুহূর্তে কমে গিয়ে বিপরীত দিকে 

বেড়ে ষায়। প্রবাহের এই গতি 
পরিবর্তন সেকেণ্ডে 50 বার, ব। 
তারও বেশী হয়ে থাকে । এজন্তে একে 
বাংলায় “পরিবর্তী-প্রবাহ' বলা হয়। 
ডি. সি. প্রবাহে তড়িৎশক্তি ক্রমাগত 
একই দ্বিকে সমানভাবে প্রবাহিত 
হতে থাকে, গতি-পথের পরিবর্তন হয় 
না। তাই একে বল! হয় ডাইরেক্ট 
বা একমুখী প্রবাই। 

ইলেক্টট্রক জেনারেটর __যে যন্ত্রের 
সাহায্যে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদিত হয়। 
এই যন্ত্র বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন 

তড়িৎ-শক্তি 



ইলেক্ ট্রক 

উৎপাদন করবার যান্ত্রিক কেন্দ্রকে 
বলে পাওয়ার ষ্টেশন; এ সব কেন্দ্র 
সাধারণতঃ ছু-রকম হয়ে থাকে ;-- 

থার্শাল + ও হাইড! ইলেক্ট্রিক 
পাওয়ার ষ্টেশন। তেল, কয়ল! প্রভৃতি 
জালানির সাহাঁষ্যে উত্তীপ সৃষ্টি করে 
যে-সব জেনারেটর যন্ত্র চলানো হয় 
তাদের বলে থার্মাল, বা তাপীয়; 
আর জলল্োতের শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে 
যে জেনারেটর চালানো হয়, তাকে 

বলে হাইড্রে।-ইলেই্.ক 1 প্রেনারেটর, 
অর্থাৎ অলশক্তিতে চালিত বিহ্যৎ 
উৎপাদন যন্ত্র। বিরাট শক্তিশালী 
এরূপ বিভিন্ন ষ্টেশন থেকে বিদ্যৎশক্তি 
তারের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের জন্তে 
দুর দুরাস্তরে সরবরাহ কর! হয়। 

ইলেক্ট্রক ল্যাম্প_তড়িৎশক্তির 
প্রভাবে আলোক উৎপাদনের বাতি। 
তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বিশেষ ধরনের 
(সাধারণতঃ টাংষ্টেন + ধাতুর) সরু 
তার উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হয়ে আলোক 

বিকিরণ করে। ওই তার ব৷ 

ফিলামেণ্ট 1 থাকে 

বাযুশূন্ত বা নিক্ষিয় 
কোন গ্যাসে পূর্ণ 
কাচ-গোলকের 
মধ্যে, যাঁকে বলে 
ইলেু,ক বাল্ব। 

নিয়ন-ল্যাম্প এই হলে! সাধারণ 

ইলেক্টিকল্যাম্প। ইদানিং নিয়ন 1 
গ্যাস-ল্যা -্পের প্রচলন হয়েছে। 

57 ইলেক্টে। 

কাচের বাল্ব বা টিউবের মধ্যে নিয়ন 
গ্যাস ভি করে তার মধ্যে ছু'ট! 
ধাতব চাকৃতি বা জড়ানো তার 

জুড়ে দেওয়া হয়। ওই দু'টা চাকৃতি 
বা তারের মাধ্যমে তড়িত্প্রবাহ 
চালালে সুদৃশ্য লাল রংএর আলোক 
বিকিরিত হয়| বাল্বের মধ্যে বিভিন্ন 
ক্লোরেসেণ্ট 1 পদার্থ দিয়ে এভাবে 
বিভিন্ন বর্ণের সুদৃশ্ত আলোক সি 
কর] যায়। 
ইলেকৃটরক বেল -- বৈদ্যুতিক 
ঘণ্ট।| বেল, ইলেটক 1 | 

ইলেক্ট্রাম _ স্বর্ণ ও রৌপ্োর খনিজ 
ধাতৃ-সংকরের বিশেষ নাম। এরূপ 

রৌপ্যমিশ্িত খনিজ ন্বর্ণ কোথাও 
কোথাও পাওয়া যায়। কখন কখন 

অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

ইলেক্ট্রো-এ ল্দে কা লো গ্রা ম_ 
ইলেক্ট-এন্সেফালোগ্রাফ নামক যন্ত্রের 
সাহায্যে অস্কিত মন্তিফ্ের শ্সাযুকেন্দ্র- 
গুলোর বিশেষ বৈদ্যুতিক স্পন্দনের 
গতি-প্ররূতি নির্দেশক রেখা-চিত্র । 
মস্তিক্ষের কোষগুলোর অতি মৃদ্র স্পন্দন 
বহু সহস্র গুণ বর্ধিত হয়ে তরঙ্গের 

আকারে কাগজে রেখাপাত করে। এই 
রেখা দেখে মন্তিফ্ষের বিভিন্ন নায়ুর 
কার্যকারিতা বুঝ! যায় । যেমন, একজন 
সুস্থ লোকের মন্তিক্ষ থেকে সেকেগ্ডে 
৪ থেকে 19-টি তরঙ্গরেখা পাওয়। 

যায়; কিন্তু মুগী রোগাক্রান্ত কোন 
ব্যক্তির বেলার এই তরঙ্নরেখ৷ 
সেকেণ্ডে মাত্র 6 বাণ-টার বেশী হয় 
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না। বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন ব্যক্তির 

এরূপ তরঙ্গের আকৃতি ও প্ররৃতিরও 

বিভিন্নত। লক্ষিত হয়ে থাকে । 

ইলেক্ট্রো কম্প্লেক্স _ মনোবিকার 
বিশেষ; যার ফলে কোন কোন 
বালিকা পিতার প্রতি অত্যধিক 

আকৃষ্ট হয়; পরন্থ মাতার প্রতি বিরূপ 
হয়ে ওঠে । এ যেন কতকটা বিপরীত- 
ধর্মী বৈদ্যুতিক আকর্ষণের মত। 

ইলেক্ট্রো-কািওগ্রাম__ বৈদ্যুতিক 
শক্তির সাহায্যে এক রকম যাত্ত্রিক 
কৌশলে অঙ্কিত হৃংস্পন্দনের রেখা- 
চিত্র। এর যগ্ছটাকে বলে ইলেক্টো- 
কাডিওগ্রাফ। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়। 
| ূ অনিয়মিত 

হলে এই যন্ধের 
সাহায্যে তার 

ফার্ডিয়োগ্রাম অবস্থা পরীক্ষা 

কর। হয়; রেখাচিত্রের ধরন দেখে 

হৃৎপিণ্ডের কার্ষকারিতার ক্রট-বিচ্যুতি 
সহজেই ধরা যায়। 

ইলেক্ট্রোকেমিস্ট্ি _ ইলেক্টে- 
লিসিস 1 সম্পর্কীয় রসায়ন শাস্ত্র; 
তড়িত-প্রবাহের প্রভাবে বিশেষ 
ব্যবস্থায় বিভিন্ন পদার্থের সংগঠনিক 
যে-সব রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, 
তৎসম্পকাঁয় বিজ্ঞান। 

ইলেক্ট্রোখেরাপি _ মানসিক 
রোগের বৈছ্যতিক চিকিৎসা-প্রণালী ; 
মন্তিফ্ের বিভিন্ন ্নায়ুকেন্দ্রে বিশেষ 
ব্যবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে বিভিন্ন 

5৪ 

| 
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মাংসপেশীর বিক্ষোভ স্ষ্টি করে' বা 
কখন কখন রোগীর চেতন! বিলুপ্তি 
ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রকার মনোবিকার- 
জনিত বিকল স্সায়ুগ্ুলিকে ক্রমে 
স্বাভাবিক করে তোলা হয়। 

ইলেকৃট্রোড __ তড়িত্-দ্বার ; তড়িৎ 
পরিবাহী কোন পদ্বার্থে তৈরী যে দণ্ড, 
চাকৃতি বা তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ- 
প্রবাহ কোন তরল বাগাসীয় পদার্থের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, অথবা তা থেকে 
বেরিয়ে যায়। যে তড়িৎ-দ্বার দিয়ে 
কোন পর্ধার্থে তড়িৎ প্রবেশ করে 

তাকে বলে আনোডা, বা ধন- 

তড়িৎদ্বার; আর যেটা দ্রিয়ে তড়িৎ 

বেরিয়ে যায় তাকে বলে ক্যাথোড 1, 
ব। ধণ-তড়িত্দ্বার | 

ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স -_ 
বৈহ্যতিক চাপশক্কি ; এই চাঁপশক্তির 
প্রভাবেই ভড়িৎ-শ্রোত ধাতব তারের 

পূর্ণ চক্রণথে দ্রুত প্রবাহিত হয়। এই 
তড়িংচাপ ভোণ্ট 1 এককে পরিমিত 
হ'য়েথাকে। 

| ইলেক্ট্রোমিটার-_ঘে যন্ধের সাহাঁষ্যে 
তড়িৎশক্তির চাপ বা ভোল্টেজ? 
মাপা হয়। তড়িতের চাপ নিরূপণের 
জন্যে নানা রকম যান্ধিক বাবস্থার 

ইলেক্টে মিটার যন্ত্র আছে। 
ইলেকৃট্রোম্যাগ্নেট __ বৈহ্যতিক 
তার-ড়ানো লৌহদও ; দণ্ডটা সোজা, 
বা! ইংরেজী [0 অক্ষরের মত বীকানোও 
হতে পায়ে। জড়ানো ওই তারের 
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মধ্যে তড়িৎ্-প্রবাহ চালালে দণ্ডটা 
বাটি চৌম্বক শক্তি লাভ 

41115 করে; একেই বলে 

ইলেক্টো ম্যাগ্নেট; 
বাংলায় একে বলে 

তড়িৎ-চুস্বক। তারের 
ইনেক্্োম্যানেই মধ্যে তড়িং-প্রবাহ 

যতক্ষণ চলে ওই দণ্ডের চৌম্বক ধর্ম ৪ 
সাধারণতঃ ততক্ষণ মাত্র থাকে। 

ইলেক্ট্রোলাইট -_ ইলেক্টোালিসিদ্ 
প্রঞ্রিয়ায় যে পদার্থের দ্রবের মধ্য 

দিয়ে ধিছ্াৎ-প্রবাহ চলাচল করে। 
এখানে বিদ্যত-প্রবাহ ওই পদার্থেরই 
আয়নায়িত পরমাণুগুলোর মাধ্যমে 
পরিচালিত হয়ে থাকে। কপার- 
সাল্ফেট 1 বাঁতুতের জলীয় দ্রবের 
মধো ঢ'টি ইলেক্টোড 1 বসিয়ে 
ব্যাটারির তার জুড়ে বিদ্ুৎ-প্রবাহ 
চালানো হলো। ব্যাটার 1 থেকে 

বিছ্যৎপ্রবাহ আনোডের মধ্য দিয়ে 

ওই দ্রবোর মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌছে 
আবার ব্যাটারিতে ফিরে যাঁয়। এর 
ফলে ওই দ্রবের, বা ইলেক্ট লাইটের 
খণ-তড়িতাবিষ্ট সাল্ফেট আয়নগুলো 
ক্যাথোড থেকে আনোডে চলে 
যায়; আর ধন-তড়িতাবি্ট কপার 
(তামা) আয়ন গুলো আনোড 
থেকে ক্যাথোডে যায়। এভাবে 
তামার হুন্দম কণিক! ক্যাথোডের গায়ে 
জষে তার একট! পাত্ল! আত্তরণের 

9 ইলেক্ট্রোগ্পেটং 

ইলেকৃট্রোপ্লেটিং1। আর কপার 
সাল্ফেটের ওই দ্রবটা, যা বিশ্রিষ্ট হয়, 
তাকে বলে ইলেক্ট ো লাইট । 

ইলেক্ট্রোলিসিস -- বিশেষ বিশেষ 
পদার্থের দ্রবের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ 
চালালে ওই সব পদার্থের রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ ঘটে । এই প্রক্রিয়াকে বলে 
ইলেক্টোোলিলিস্। প্রবাহের ক্যাথোড 
ও আনোড তড়িৎদ্বার টির মধ্যে ওই 
পদার্থের পরমাণুগুলেো৷ আয়নায়িত হয়ে 
পড়ে, আর সেই আয়ন-কণিকা গুলোর 

মাধামে ভড়িৎ- 

সোত প্রবাহিত 
ভতে থাকে। 

দ্রবের রাস।- 

য়নিক উপারান- 
গুলির ধনায্মক 

আয়ন কণিকা! ধাতব) সব গিয়ে 
ক্যাথোড দ্বারের গায়ে জমে এবং 

ধণাম্সক আয়ন কর্ণক! সব 
আনোড দ্বারে বিমুক্ত ভয়ে যায়। 
পদার্থের এরূপ শ্রেষণ নির করে 
প্রধাণঃ ড্রাবক ও দাবা পদার্থ দুটির 
এবং ইলেক্ট!ডের রাসারনিক গঠন 
ও প্রকৃতির উপর । 

ইলেক্ট্রোলিটিক কপার-_তামার 
কোন রাসায়নিক লবণ (কপার সম্ট 1) 
থেকে ইলেক্টোলিস্িস 1 প্রক্রিয়ায় 
যে অতিবিশ্তুদ্ধ তাম। পাওয়া যায় । 

 ইলেক্ট্রোন্টেটিং _ কোন ধাতব 
সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াকে বলে | বন্তর উপরে ইলেন্টে.লিসিস + প্রত্রি- 
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যার সাহায্যে অন্ত কোন ধাতুর সুক্ষ 
আস্তরণ দেওয়ার রাসায়নিক কৌশল । 
সাধারণতঃ এ-প্রক্রিয়াকে বাংলায় 
“গিণ্টি করা? বলা হয়। এভাবে কপার- 
প্লেটিং, সিলৃভার-প্লেটিং, গোল্ড-প্লেটিং 
প্রভৃতি করবার ব্যবস্থা! করা যাঁয়। যে 
ধাতুর আন্তরণ দিতে হবে তার কোন 
সন্টকে করতে হবে ইলে্টোলাইট 1) 
খণ-তড়িত্বার বা ক্যাথোড 1 প্রান্তে 
ঝুলানে। থাকবে ধাতব জিনিসটা, যার 
গায়ে ইলেক্টোলিসিস্ প্রক্রিয়ায় ইলে- 
ক্র লাইট 1 সপ্টের ধাতব উপাদানের 
হুক্কণিকাগুলে। গিয়ে লেগে যাবে । 

ইলেক্ট্রোক্কোপ-_যে যন্ত্রে 
সাহায্যে তড়িৎ-শক্তির অস্তিত্ব নিরূপণ 
কর। হয়। এজন্যে সাধারণতঃ গোল্ড- 

বাত যু লিফ. - ইলেক্ট্রো- 
| স্কোপ ব্যবহৃত হয়ে 

থাকে । যন্ত্রট। হলে! 
একটা বদ্ধমুখ 
কাচেরজার; কোন 

ইলেট্রোছোদ বিছ্যতৎ-পরিবাহী 

ধাতব দণ্ডের সঙ্গে লাগানো সোনার 

ছু-থানা পাত্ল। পাত্ ওই জারের মধ্যে 
ঝোলানো থাকে । ওই ধাতব দণ্ডের 

সর্মে কোন জিনিসকে বৈদ্যতিক তার 

দিয়ে সংযুক্ত করলে, যদি তাতে তড়িৎ 
শক্তি থাকে, তবে তা দণ্ডের ভিতর 

দ্বিয়ে সোনার পাত ছু'থানাকে তড়িতা- 
বিষ্ট করবে; আর সম-তড়িতাবিষ্ট 
হওয়ার ফণ্সে পাত্ ছু'থানা পরস্পর 

ইয়েলে! 

থেকে সরে ফাক হয়ে যাবে। তারের 

সংযোগ কেটে দিলে পাত ছু-থান! 
আবার জুড়ে যাবে । কোন পদার্থে 
অতি সামান্ত তড়িৎ-শক্তির অস্তিত্বও 
এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সহজেই নিরূপণ 
কর! যায়। 

যাটিকা -_ স্থির-তড়িৎ 
সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান । ফ্রানেল বা সিক্ক 
দিয়ে ঘদলে কাচের দণ্ডে তড়িৎ 
সধ্শরিত হয়; এই তড়িৎশক্তি কাচে 
স্থির, অর্থাৎ প্রবাহবিহ্ীন অবস্থায় 
থাকে | ধাতব তারের মাধ্যমে ভড়িতের 

যেরপ চলতা ব! প্রবাহ স্্ট হয় 
কাচের স্থির-তড়িতে তেমন থাকে না। 

এরপ স্থির স্থিতিশীল তড়িৎ সম্বস্বীয় 
বিভিন্ন তথ্যের আলোচন]। বিজ্ঞানের 
এই শাখার অন্তর্গত | 

ট্রয়েশন-_ পদার্থের অতি লৃঙ্ 

কণিকাসমূহ পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া! । 
চুধিত অদ্রাব্য পদার্থে জল দিয়ে নেড়ে 
রেখে দিলে বৃহত্তর কণিকাগুলি থিতিয়ে 
তলায় জমে, অতি হুক্ম কণিকাগুলি 
উপরের জলে অর্ুশ্ঠভাবে ভাঁপতে 
থাকে । উপরের এই জল সাবধানে 
ঢেলে নিয়ে বাম্পীভবন প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে পদার্থ টির শৃক্মাতিস্গ্ম অতি- 
মস্থণ কণিকাসমূহ পাওয়া যায়। এই 
প্রক্রিয়াকে বলে ইনুটি,য়েশন। 
ইয়ো লো-ফি ভার -_ গীতজ্বর; 
দক্ষিণ আমেরিকার এক রকম মারাত্মক 
ব্যাধি। এক আতীয় মশার দংশনে 
সংক্রামিত হয়। এয়োগে লিভার 



ইস্টম্যান 

পাকস্থলী প্রভৃতির প্রদাহ ও স্বীতি 
ঘটে, গাত্রচর্ম হলদে হয়ে যায়, রোগী 
কালো বমি করে। আজকাল এর 
প্রতিষেধক ওষধাদি বেরিয়েছে। 

ইন্টম্যান। জর্জ -_- আমেরিকা যুক্ত- 
রাষ্ট্রের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম নিউ- 
ইয়র্কে 1854 ঘুঃ, মৃত্যু 199 থুঃ। 
আলোকচিত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি 
সাধন করেন -_ দ্রুত ফটোগ্রাফির 1 

জড়ানো ফিল্ম 1পদ্ধতির উদ্ভাবন 
1884 খুঃ। বিশ্ববিখ্যাত কোড্যাক 

ক্যামেরা 1? তৈরী করেন 1888 খুঃ। 
উপাজ্জিত বিপুল ধনসম্পন্তি জনহিতে 
ও শিক্ষাবিস্তারে দান করে গেছেন । 

ঈষ্ট __ ছত্রাক জাতীর এক রকম জৈব 
পদ্দার্থ; এর সাহায্যে বিভিন্ন উদ্ভিজ্ঞ 
পদার্থের গাজন-ক্রিয়া সংঘটিত হয়। 
পাউরুটি নরম ও ফাপা করবার জন্তে 
ময়দার সঙ্গে ঈষ্ট মিশিয়ে দেওয়। হয়। 
চিনির রস ঈ দিয়ে গাজিয়ে মছ্য 
প্রস্তত কর! হয়ে থাকে । ঈষ্ট থেকে 
এক রকম এন্জাইম 1 বা! জৈব পদার্থ 
জন্মে; যার প্রভাবে এরূপ বিভিন্ন 
রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভব হয়। 

উ 
উইলো! -_এক জাতীয় বৃক্ষের সাধারণ 
নাম; জলাভূমি অঞ্চলেই প্রধামতঃ 
জন্মে। হোয়াইট উইলো”, 'উইপিং 
উইলো প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত। সাধারণতঃ সাদ ফুল ফোটে, 

6? 

উইলো-দি-উইস্ 

উইও 

পাতা ফলকারুতি ; কাণ্ড দৃঢ়, অথচ 
নরম। বিচিন্ন শ্রেণীর উইলে! কাঠ 
থেকে ক্রিকেটের ব্যাট, বাস্কেট, ঝুড়ি 
প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে । 

পা - আলেয়া, 
ইগ্সিস ফেটুয়াস1 | পতিত জলাভূমি 
অঞ্চলে জৈব পদার্থাদি পচে কখন 
কখন ফস্ফিউরেটেড হাইড্রোজেন + 
প্রভৃতি স্বভাব-দাহ্ গ্াস জন্মে এবং 
তা বায়ুর সংস্পর্শে জলে উঠে যে 
অপহ্থয়মান ক্ষণস্থায়ী আলোক শিখ! 
রাত্রিকালে পরিদ্ হয়। 

উইগু পাইপ -_ শ্বাসনালী; নাসিকার 
পণ্চাভাগ থেকে 

গলদেশের যে নল- 

পথে শ্বাসবায়ু গিয়ে 
কুসফুসে পৌছায় । 
এই শ্বাসনালী 
“ট্রেকিয়া” নামেও 

অভিচিত হয়ে 

থাকে । ল্যারিংস 1 তলে| এই নল- 
পথেরই উর্ধাংশ | 

উষ্ণ পইপ 

উইণ্ড মিল -_ বারু-প্রবাহের বেগ- 
শক্তির নিয়ন্্ণে চালিত যন্ত বিশেষ। 

নৌকার পালের মত ব্যবস্থায় বায়ু- 
প্রবাহের বেগশক্তি সংহত করে' 
কৌশলে যন্ত্রের চাকা ঘোরানো হয়। 
সাধারণতঃ শশ্যাদি চূর্ণ করা ও জল' 
উপরে তোলবার কাজে এ-মন্ত্র ব্যবহৃত 
হয়েথাকে। পূর্বে ছিল এক দণ্ডী 
“পোস্ট-মিল” _ পরে টাওয়ার মিল 
উদ্ভাবিত হয়, যাঁর ঘূর্ণায়মান শীর্ষভাগের: 



উইম্সহাস্ট 

চারদিকে সাধারণতঃ চারখান! পাল 
ব। ধাতব হেড লাগানো! থাকে কোন 
জালানি বাতিরেকে কেবল প্রাকৃতিক 
শক্তির সাহায্যে এরূপ বন্ধু চালনায় 
কাজ পাওয়! বেশ লাভজনক । আজ 

কাল পালের পরিবর্তে হাল্ক! ধাতব 

রেড লাগিয়ে উন্নত পরণর অধিকতর 
কার্ষকরী “উইণ্ড মিল' তৈরী ভবরেছে। 

পাশ্চাত্যের বিভিনন দেশে এর সাহায্যে 

ইদানিং আবার সম্তায় তণ্ডতশক্তি 
উৎপাদনের 9 ব্যবস্ত! হয়েছে ! 

উইম্সহার্ট” মেসিন __ স্থির-ভড়িৎ 
(স্ট্যাটিক ইলেটকি সিটি 1 )উৎপাদনের 
জন্য উদ্ভাবিত এক প্রক'র যন্ধু। 
প্রধানতঃ এতে কাচ-নিমিত কতকগুলি 

ঘূর্ণায়মান প্লেটের সঙ্গে ধাতব প্লেটের 
ঘর্ষণের ফলে তড়িৎ উৎপাদিত হয় 
এবং তা কৌশলে সঞ্চিত করে রাখবার 
ব্যবস্থা থাকে। 

উড ককৃ __ দীর্ঘ সরল চণ্ু বশিষ্ট 
এক প্রকার পক্ষী; আরক্ত ধূসর 

্ বণের পালকে 

আচ্ছাদিত, আর 
তার মাবে মাঝে 

কালো রেখা- 

যুক্ত । সাধারণতঃ 
এর! মাটির গতে 
বা বড় গাছের 

০০ কোটরে বাস 
করে। আমাদের দেশে এদের বলে 

“কাঠঠোক্রা? | 

উডেন টাংগ 

উড. মেটাল __ একটা সংকর ধাতুর 
বিশেষ নাম। ঠ0% বিস্মাথ, 26% 
সীসা, 15% টিন, 198% ক্যাড- 
মিরাম1 মিশিয়ে এটা তৈরী । মাত্র 
11" সেন্টিগ্রেড উত্তাপে গলে যায়। 
এরূপ নিন্ন-গলনাঁংকের জন্তে এ দিয়ে 

অনেক সমর বড় বড় বাচীর জলের 
পাইপের মুখ বন্ধ করা হয়। আগুন 
লাগলে ৪ই জোড়া-মুখ সহজেই গলে 
খুলে যায়, আর জল বেরিয়ে আগুনের 
ব্যাপ্তি রোধ করে। 

উডস্াপথ| - একটা বর্ণহীন 
বিষাক্ত তরল পদার্থ; বিশেষ কৌশলে 
কাঠ চোলাই ( ডিস্টিলেসন 1) করে 
পাওয়া যায়। এ-জন্তে একে উড. 
স্পিরিট বা উড-আল্কোহলও বলে। 
এর রাসায়নিক নাম মিথাইল আযাল- 
কোল (01]5011)। উপযুক্ত 
দ্রাবক হিসেবে বিভিন্ন রসায়ন শিল্পে 
প্রচুর ব্যবহৃত হয়। আযল্্কোহলের 
(ইথাইল)1 সঙ্গে এই বিষাক্ত পদার্থট! 
মিশিয়ে জ্বালানি হিসেবে 'মেথিলেটেড 
স্পিরিট? 1 তৈরী করা হয়। 

উড্স্পি রিট _ মিথাইল আ্যাল- 
কোহল 1, (0175017)। সাধারণতঃ 

কাঠ চোলাই করে তৈরী হয় খলে এই 
নাম। এই তরল দ্াহা পদ্দার্থটি উ্ড্- 
আযাল্কোহল, অথবা উড্ন্ঠাপ থা ? 
নামেও পরিচিত । 

উড্ডেন ট্যংগ -_ গবাদি পণ্তর রোগ 
বিশেষ। এ রোগে পশুদের মুখ-গহ্বর 
ও থান্ঠনালী, বিশেষতঃ জিহবা এক 



জীবাণুর আক্রমণে স্কীত ও শক্ত হয়ে 
ওঠে । (আ্যাকিনোমাইকোসিস 1 ) 

উল্ষ্ঞাম __ মৌলিক ধাতু; পার- 
মাণবিক ওজন 18399, পারমাণবিক 
সংখ্যা দ?ধু, সাংকেতিক চিহ্ন ৬৬. 

উলফ্রাম ধাতুকে ট্যাংষ্টেন-ও 1 বলে। 
ধাঁতুটা অত্যন্ত কঠিন, অথচ সহজেই 
এর সরু তার বা পাত্ করা বাঁয়; এতে 

আবার মরচেও ধরে না। অতাধিক 

তাপ সহন-ক্ষমতার জন্যে এ-দিয়ে 
বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট 1 তৈরী 
হয়; এর গলনাংক 9370” সেন্টিগ্রেড। 

উল্ক্রামাইট-__ উন্ফাম1,বা 
টাংষ্টেন 1 ধাতুর স্বভাবজাত লৌভ- 
মিশ্রিত অক্সাইড (76৬২0) খনিজ ; 
সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই উলৃফ্রাম 
ধাতু নিষফাশিত হয়ে থাকে। 

উল-স্চীর্স ডিজিজ __ আন্থাক্স ? 
রোগ । ভেড়ার চামড়। ও পশম (€ উল) 

থেকেই সাধারণতঃ এই মারাত্মক রোগের 
'আ্যান্থাক্স' জীবাণু শ্রমিকদের দেহে 
সংক্লামিত হয় বলেই রোগটির এই 
নামকরণ হয়েছে। 

উল্লৃফ বটল - বিভিন্ন 
রাসায়নিক পরীক্ষা- 

দিতে ব্যবহৃত ছুই 
মুখবিশিষ্ট বিশেষ এক 
প্রকার কাচপাত্র । নি 
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এবজকট 

রকম ছত্রাক (ফাল্লাস1 ) জাতীয় উয়়োলাইট -_- এক শ্রেনীর চুনা 

পাথর (লাইম স্টোন 1), যা ডিম্বাকৃতি 
বড বড় দানায় গঠিত। 

উয়োমাইসিটস -একছ্ষাতীয় ডিস্বা- 
কৃতি ছত্রাক, বা ফ'জাস | এর 

আক্রমণে আলু পচে যায়, এবং তরমুজ, 

কুমড়া প্রহতর গাছ রোগাক্রান্ত ও 

নিস্তেজ হয়ে পচে শুকিয়ে যায়। 

এ 

এক্জস্ট পাইপ -_ ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে 
প্রজ্বলিত জালানির ধূম ও গ্যাস যে 

নলপথে বেরিয়ে বাঁ, যেমন- মোটর 
গাড়ীর পেছনে থাকে ধোঁয়া! বেরবার 
নল। 'একুজস্ট' মানে বহিগমন ব1 
খালি হওয়!। 

এক্জস্ট পাম্প __ বায়ুনিফাশন যন্ ; 
যে বন্ধের (পাম্প? ১ সাহায্যে আবদ্ধ 
বায়ু বার করে দিয়ে কোন আধার 
বায়ুশৃন্ত করা হয়ে থাকে। 

একৃজস্ট ফ্যান -_ গৃহের দুষিত বায়ু 
নির্গমনের জন্তে দেয়ালের উপর দিকের 
ক্ষুদ্র গবাক্ষে যে এক রকম বৈদ্যতিক 
পাখা (ফ্যান) বসানো হয়। এর 

হ্ডেগুলি এমনভাবে বাকানে। থাকে 

ঘে গৃহাভ্যন্তরস্থ দুষিত হাল্ক। বাম 
উপর থেকে টেনে বার করে দেয়; 

আর বিশুদ্ধ বায়ু নিচের দরজা -জানাল। 
দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে । 

একুডাইসিস-_ জীবের বহিরাবরণ বা 
খোলস ত্যাগের প্রর্রিরা; সরীহ্পর! 

উয়োজেনেসিস- প্রহ্থতির গর্ভাধারে 
(ওভারি 1 ) ডিম্বকোষের পরিপুষ্ট ও 
সুসম্পূর্ণ অবস্থা | “উয়ো' মানে ডিম্বক | 



একর 

যেমন তাদের পাতল। গাত্রচর্ধ এবং 

কাকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি তাদের বাইরের 
শক্ত থোলাট। মাঝে মাঝে ছেড়ে ফেলে। 

একর -_ ভূমির আয়তন পরিমাপের 
ইংলগ্ীয় একক) - 4840 বর্গগ্জ ; 
এ-দেশের প্রায় তিন বিঘ1। 

একা-আ্যালুমিনিয়াম __ সাম্প্রতিক 
আবিষ্কৃত যে মৌলিক ধাতব পদার্থকে 
গযালিয়াম নাম দেওয়া হয়েছে। 
আযলুমিনিয়াম 1 ধাতুর সমগোত্রীয় 
এরকম একটা মৌলিক পদার্থের 
অস্তিত্ব মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক 
টেবল + থেকে অনুমান করা হয়েছিল । 

আবিষ্কৃত না হওয়| পর্যস্ত ধাতুটা এই 
বিশেষ নামে পরিচিত ছিল । 

এক্ল্যাম্প.সিয়া __ সন্তানসম্ভবা! নারীর 
এক প্রকার কঠিন রোগ বিশেষ । 
রক্তদুষ্টির ফলে এ-রোগে প্রশ্থতি অসাড় 
অচৈতন্ত হ'য়ে পড়ে এবং সন্তান প্রসব 
অসম্ভব হয়ে প্রায়ই মারা যায়। 
আভ্যন্তরীণ কোন ক্রটিপুর্ণ জৈবিক 
বিষ-ক্রিয়ার ফলে সহসা রক্তে বিষক্রিয়া 
দেখ। দেয়। এ-রোগর নিঙভরযোগ্য 

মুল কারণ অগ্ভাপি অজ্ঞাত। 

এক্সটেন্দেমিটার _ কোন ধাতব 
তার, বা পাটির সম্প্রদারণ পরিমাপক 
ষন্্। কতট! শক্তি প্রয়োগে টানলে 
কোন্ ধাতু কতটা সম্প্রসারিত 
হতে পারে (ইল্যাস্টিসিটি 1 অথবা 
ডাঁ্িলিটি +) তার পরিমাণ এই যন্ত্রের 
সাহায্যে পরিমিত হয়ে থাকে । 
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এক্সপ থ্যাল্মিক গইটার -_ খাই- 
রয়েড 1 গ্র্যাণ্ডের স্কীতিজনিত রোগ; 
যাতে গলদেশ ফোলে এবং অক্ষিগোলক 
যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে। এএক্স' 
মানে বাহির, 'অপ্থ্যাল্মস' মানে চক্ষু 
বা অক্ষিগোলক। 

একসপোজার মিটার -_ ফটোগ্রাফিক 
ক্যামেরার 1 একট যন্নাংশ বিশেষ। 
ফিল্মের 1 (বা প্লেটের) উপরে কতক্ষণ 
কোন্ নির্দিষ্ট ওজ্জল্যের আলোকপাত 
করলে €( অর্থাৎ এক্সপোজার দ্বিলে) 
ভাল ছবি পাওয়া যাবে, তা এই যন্ত্রের 
সাহাযো সহজে নিরূপণ করা ষায়। 

এক্সপ্যান্সন কোইফিসিয়েন্ট -__ 
এক ডিগ্রি তাপবৃদ্ধির ফলে কোন 
পদার্থের (ধাতব, গাসীয় বা তরল) 

একক আয়তনের ( দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল ব। 

ঘনফলের ) বুদ্ধি বা অম্প্রমারণ যে 

ভগ্ৰাংশের দ্বারা সূচিত হয়। সতর্ক 
পরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের এই 
তাপান্থুপাতিক বুদ্ধি নির্ণীত হয়ে 
থাকে । স্টিলের? এ. কো. হলে। 
'000011, অর্থাৎ এক ফুট একটা 
স্টিলের বার বা দণ্ড প্রতি ডিগ্রি 
সেন্টিগ্রেড উত্তাপ বৃদ্ধিতে '000011 
ফুট বাড়ে। সুতরাং 40 ফুট একটা 

“রেলের পাঁটি' ০ ডিগ্রি সেন্টি গ্রেড 1 
(ফ্রিজিং পয়েন্ট 1 ) অপেক্ষা 2৮ 
ডিগ্রি সে্টিগ্রেড উষ্ণতার দিনে দৈর্ঘ্যে 
বধিত হবে 40১%%8%:000011 ফুট, 
অর্থাৎ 'প্রায় :/৪ ইঞ্চি। 



এক্সপ্যাণ্ডিং 

এক্সপ্যাপ্ডিং ইউনিভাস€ জিযানে 
এই পৃথিবীসহ সমগ্র সৌরমগুল ও 
পরিদৃষ্ট সাধারণ নক্ষত্ররাঁজি অন্ত মহা 
শুহ্যে চলমাঁন এক বিরাট নীহারিক। 
পুঞ্জের (গ্যালাক্সি +) অন্তর্গত 3 
নচাশৃন্টে যে সুদীর্ঘ ছায়াপথ (মিল্কি- 
ওয়ে 1) পরিদৃষ্ট হয় তারই অংশ। 
বিশাল সাহারার বুকে এক কণা 
ধানুকাঁর মতো আমাদের পৃথিবী 
এরই একটু নগণ্য অংশ মাত্র | অনস্ত 
মহাশূন্যে একপ বভ নীহারিক পৃ্ত 
পয়েছে। শক্তিশালী টেলিস্কোপ ? 
শন্ত্রের সাভাঁষো গক্তীত বিভিন্ন 
শীহারিকা-পুঞ্জের আ লো ক-রশ্বির 
বর্ণালি-বিশ্লেষণে (ডপ-লার এফেক্ট ?) 
এনে হয়, এসব নীহারিকা পুষ্ত। ব। 
গালাক্সি যেন আমাদের গ্যালাক্সি 
কে ক্রমেই দূরে সবে যাচ্ছে | এই 
হিসাবে বল৷ যায়, সমগ্র বিশ্ববহ্গ ৭ 
সম্প্রসারিত হচ্ছে _- নিখিল বিশ্ব 
আয়তনে যেন ঞুমে বেডে যাচ্ছে | 
আলোচ্য এ, ই. কথাটা পিষে এই 
ভাবটি প্রকাশিত হয়| 

এক্স পোন্যান্ট _-গপিতশান্ত্রেষে 
সংখ্যার দ্বারা কোন প্রাশির মূলা- 
মানের প্রকৃত সংজ্ঞ। নিদিষ্ট হয়) 
যেমন_ হঃ রাশির মূল রশি হ-এর 
এক্সপোন্তান্ট হলে। 97 একে মূল 
রাশির “ঘাতি, বা স্চক সংখ্যাও 
বল হয়। 

এক্সপোনেন্দিয়া ডিকে - কোন 
রাশি যদি প্রতি একক সময়ে (প্রতি 
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সেকেও্ড, মিনিট ইত্যাদিতে ) ) একট। 
নিদিষ্ট ভগ্নাংশিক অনুপাতে হাঁস 
পেতে থাকে: তাহলে এবপ হাসকে 
এ. ডি. বলে। কোন পাত্রের জল 
যদি চতুষ্পার্বস্থ বাু অপেক্ষা 25০ডিস্রি 
অধিক উত্তপ্ত থাকে এবং এক মিনিট 
পরে যদি তাঁর উত্তাপ হয় 20১ ডিগ্রি, 
তাহলে তার তাপ হ্রাস ঠলো 5, 
ডিগ্রি ; অর্থাৎ প্রাথমিক ভাপ 25” 
ডিগ্রিব ॥/চ ( এক পঞ্চম।ংশ ) হ্রাস 
হলে! | আবার পরবভা মিনিটে যদি 
তার তাপ হয় 16: ডিগ্রি (20০ 
ডিগ্রি থেকে) তাহলে তাপেব 
হাস হলে। 4০ ডিগ্রি, অর্থাৎ 20, ডিগ্রিব £/চ (এক পঞ্চমাংশ )। 
এরূপ সম-ভগ্রাংশিক অন্পাতেব 
হ্রাসকেই বল| হয় 'এ. ডি. | এডিকে' 
মানে ক্ষয় ব। হ্াস। (নিউটন্স প 
অব কুলিং 1) 

এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংসন -_ 
গণিতশাস্ত্রে ফাংসন' মানে সন্ন্ধ ; 
যেমন, %-2& রাশির ছারা » এবং 
এর মুল্যমনে সঙ্বন্ধ নিরপিত 
হচ্ছে । এখানে & বদি হয় 3, 
তাহলে গ হবে 6; এট| হলো 
সাধারণ ফাংসন। কিন্তু ৮-"25 
রাশিতে হয এবং "এর সন্বদ্ধকে 
বলা হয় এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংসন। 
এখানে * হলে। একটা স্থির বা ঞুব 
রাশির (এখানে 2-এর) একটা অঞ্জৰ 
বা পরিবর্তনশীল হুচক ( এক্সপো- 
্যাণ্ট 1)1 অতএব » যদি হয় 3, 



একপ্লোসিভ 

তাহলে 9-*28, অর্থাৎ ৪; হু যদি 

হয় ] তাহলে স-৮2, অর্থাৎ 2; 
এভাবে সু এবং %'এর ফাংসন বা 

সম্বন্ধ এতে হয় পরিবর্তনশাল | 

এক্সপ্লোসিভ -_ বিস্ফোরক পদার্থ; 
যে-সব মিশ্র পদার্থে অতি দ্রুত 
রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, আর তর 
ফলে প্র্নর গ্যাস ও তাপের উদ্ভব 

হয়। গান-পাউডর 1, নাইট্রো- 
গ্লিসারিন 1, আমাটল 1 প্রভৃতি 
বিস্ফোরক পদার্থে সামাগ্ঠ অগ্রি- 
স্কুলিঙ্গ দিলে, বা সামান্য আঘাত 
জনিত উত্তপে সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড 
শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এ-জাতীয় 
পদার্থের উপাঁদানগুলোর মধ্যে অতি 
দ্রুত রাঁসাক্ননিক সংযোগ বা! ক্রিয়। 
ঘটে এবং বিক্ষোরণের স্থষ্টি হয়ে 
থাকে । এর ফলেই কামান, বন্দুক 
প্রভৃতির আবদ্ধ খোলের মধো সহস। 
প্রচুর গ্যাস, ধুম ও উত্তাপের সমষ্টি 
হয় এবং তারই প্রচণ্ড চাপে মৃহূর্ত 
মধ্যে গোলো-গোলি মহাবেগে ছুটে 
বেরোয়। 

এক্সরে _ রঞ্জেন বা! রন্টগেন রশি; 
জাঁন্াণ বিজ্ঞনী রন্টগেন 1895 
খু্টাকে যে এক প্রকার অবৃষ্ঠ, অথচ 
ভেদকারী রশ্মি আবিষার করেন। 
এটা আলোক ও বেতার তরঙ্গের 
অনুরূপ, কিন্তু অতান্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গ- 
দৈর্ঘ্যের (এক সেপ্টিমিটাঁরের লক্ষাধিক 
ভগ্নাংশ) এক বিশেষ তরঙ্গ-ম্পন্মনের 
ফলে এই রশ্মির হৃষ্টি হয়। “এক্স-রে- 

একা-বে 

টিউব' হলো বিশেষ আকারের বাঁযু- 
শৃন্ত একটা কচ-গোলক। বিশেষ 
ব্যবস্থায় ওই টিউবের ভিতরে ইলেক্ট,ন 
কণিকার ধারা অতি দ্রুতবেগে ছুটে 
গিয়ে একটা ধাঁতব চাকৃতির উপধে 
পড়ে এবং সেখান থেকে এই অদৃষ্ঠ 

711 | এক্স-রে টিউব 

রশ্মির বা এক্স-বর উদ্ভব ঘটে 

থাকে | সাধারণ আলোক-রশ্ি' 
যে-সব পদার্থ ভেদ করতে পাবে 

না, এক্স-রশ্বি তাঁদের ভেদ করে চলে 
যায়। এই এক্স-রশ্মির সাহায্যে দেহের 
মাঁংসপেশী ভেদ করে ভিতরের হাড় 
ও যন্ত্রীদির ছাঁয়। ফটোগ্রাফিক ? 
প্রেটে মুদ্রিহ করা যেতে পারে; 
এভাবে দেহাভ্যন্তরের অস্থি-পঞ্জরের 
অবস্থা সহজে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। 
আবাঁর বিভিন্ন স্কটিকাকার পদার্থের 
পারমাণবিক গঠনও এর সাহাঁষো 
বিশ্লেষণ কর! যাঁয়। এই প্রক্রিয়াকে 
বলে “এক্স-রে-আযানালিসিস' | 

এক্স-রে স্পেক্ট্রোমিটার __ যে 
যন্ত্রের সাহায্যে রঞ্জেন-রশ্মির তরঙ্গ- 
দৈর্ঘ্য মাপা যেতে পাঁরে। এই যন্ত্রে 
ফটোগ্রাফিক প্লেট লাগিয়ে বিভিন্র 
কৌশলে এক্স-রশ্মিরি এক রকম 
আলোক-চিত্র তোঁলবারও ব্যবস্থা 



কুপিয়েন্ট 

কর| যায়, তখন যন্ত্ুটাকে বল! হয় 

'এক্স-রে ম্পেক্ট্রোগ্রাফ' | 
এক্সিপিয়েন্ট -_ বাবহারের সুবিধার 

জন্যে বিভিন্ন ঈনধাদিতে যে-সব নিক্ক্িয় 
পদার্থ মিশ্রিত করা হয়, মেমন-_ 
বিভিন্ন মলমে ভিসেলিন 1, রে 
ই হাদি; তরল মিকৃশ্চারে জল ; গুউ| 
মিকশ্চারে স্টা্চ 1 ব কস 1 | 

এক্সোগ্যামি - গোত্রান্তরে বিবাহ, 

্কীয় বংশের বাআত্মজনের বাঞ্িরে 

পিখাহ করবাপ রীতি যেমন হিন্দুদের 

»পো প্রচলিত । এপ্তোগ্যামি হলে। 

সকগাত্র বিবাহ; মেমন_ম্সলমানদের 

-ধো প্রচলিত। 
এক্সোজেনাস -_ বঠিজাত ; তদের 
*ইরে থেকে উত্পন্ন জীব 3 যেমন-- 

ভ)উড্রা | মুল দেহ “থকে ক্ষ 
এটিকাকারে দেহাংশ নিচ্ছি 
গিয়ে নৃতন হাইড়া জন্মাঘ। একপ 
চ"বশ্রেণীকে বলে এক্সোজেনাস | 

এক্সোভার্__ বভিস্থক ; জীব-দদেহের 
উপরের পাতলা চামড় | 
এক্সোথানিক_ কোন কোন পদার্থের 
বাসায়নিক ক্রিয়ায় হাপশক্তি উদ্ভুত 
হস, অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবতনের 
সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তাপ বদ্ধি পায়] 
এরূপ সব এক্সোথামিক রাসামনিক 
প্রক্রিয়ায় ষে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি 
১য় তাকে বলে “এক্সোথ।মিক 
কম্পাউণ্ড' | হাইড্রোজেন ও ক্রোরি- 
নের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হম 
হাইড্রোক্রোরিক আসিড 1, এটা 

এডিমন 

হলো একটা এক্সোথামিক কম্পাউপ্ড; 
1719 + 01977271001 +4390) 

কালোরি 1 | 
এভিংটন, স্তার আর্থার_-বুটিশ পদাঁথ 
বিজ্ঞানী ও জো[তিধিদ ; জন্ম 1883 

রঃ, মৃত্যু 1944 খুঃ| কেম্ছিজ বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে জোতিথিগ্ভার অধা।পক | 
আইন্স্টাইনের ? আপেক্গষিক্া 
বাদ্র সাথকতা ও ব্যাপক প্রণিি- 
পাদন, এবং বিশ্বে ক্রুমবুদ্ধি ( একস- 
পা]প্িং উঈউনিভাস1) আম্পকাষ 
মতবাদের প্রবতক 1 নঙ্গবের গঠন 

ও পদাগের স।মা বা স্থিটি বিষয়ক 

মলাবানণ গবেষণ|প জ% আমধিক 

প্রসিদ্ধি। জ্যোতিবিজ্ঞান সঙ্গ্ধীয় 
বন বিখা[5 গ্রন্থের প্রণেত! | 

এডি্গন, টমাস আপভা_আমেরিক। 
যুক্তরাষ্র্রে ভটিৎ-বিজ্ঞানী ও যন্্- 
বিশারদ ; মিপানে ভন 1847 খুঃ, 

ত্য 193] খ্ুঃ| বালো শিক্ষা বিমুখ, 
ট্রেনে সংবাদপত্র বিক্রেত। ভিসাবে 
জীবিকাজন; পরে ট্রেনেই ক্ষুদ্র সংবাদ- 
পত্র মুদ্রণ ও প্রকাশ । এক সময়ে 
তারবাত। (টলিগ্রফ 1) সম্পর্কে 

দক্ষ» অঙ্জনের শ্রযোগ লাভ। 
কৈশোরে মাইকেল ফ্যারাডে 1 
রচিত ভড়িৎ্-বিচ্ঞানের পুস্তক পাঠে 
বিজ্ঞানচচায় উদ্বদ্ধ ভন, নিজের ক্ষুদ্র 
গবেষণাগারে ভড্ডিৎসন্থদ্ধীয় কাঁরি- 

গরি দক্ষতা অঞ্জন করেন! প্রথমেই 
বৈভাতিক ভোট-গ্রহণ ব্যবস্থার যন্ 
উদ্ভাবন এবং টেলিগ্রাফ ও টেলি- 



এনকোণ্ডে [না 

ফোনের 1 বৈছ্যতিক ব্যবস্থার উন্নতি 
সাধন | 1879 খঃ বৈদ্যুতিক বাতির 
কার্বন ফিল|মেন্ট + আবিষ্কার, যাঁর 

ফলে সাধারণ ইলেক্টিক ল্যাম্পের 
সবিশেষ প্রচলন সম্ভবপর হয়েছে। 
স্বলভে তড়িৎ সরবরাহে উপযোগী 
করে ডায়নামো 1 যন্ত্রের উন্নতি- 
বিধান। আপুনিক গ্রমোফোনেৰ 
ভিত্তিষ্বরূপ ফোনে গ্রাফ 1 যন্ত্র, 
ছাঁয়াচিত্রের প্রাথমিক মন্ব কা 
নোটোঙ্গেপ 1, মনিকে ল-আদরণ 
সেল 1 প্রভৃতি অসংখা যন্ধ উদ্ভাবন | 
জীবনে মোটাম্টি সহস্রাধিক নৃহন 
যন্ত্রের উদ্ভাবন ৪ পেটেন্ট গ্রহণ | 
ব্যবহারিক বিক্দানের অভাবনীম 

উন্নঠি সাধন কবে “বিজ্ঞানের যাছুকণা 
বলে খ্যাতি অজন। 
এনকোণ্ডে মা _ দেহাভান্তরস্থ 
অনাবশ্তাক তকণাঙ্থিপিপ্ (কাঁটি- 
লেজ 1); দূধিত অস্থিপ স্বানবিশেদে 
যে কোমণ তরুণাস্থি-পিণ্ডের সষ্টি হয়, 
কিন্তু যার কোন স্ফীতি বাইরে থেকে 

লক্ষিত হয় ন|। অস্থিসংমোগের 
তরুণাস্থির বহি স্কীতিকে (যেমন 
_আর্থারাইটিস 1 বা গেঁটেবাত 
রোগে সাধারণতঃ হয়ে থাকে ) বলে 

একোগ্ডেম!। 
এন্জাইম- বিভিন্ন জীবধমী ছত্রাকের 
দেহকোষ থেকে নিঃল্গত বিশেষ জৈব 
পদার্থ। বিভিন্ন শ্রেণীর এন্জাইমের 
বিভিন্ন রাসায়নিক ক্ষমতা থাকে । 
ক্যাটালিটিক 1 পদার্থের মত এ-গুলো 

6৪8 এপ্ডোজাতন 

বিশ্মে বিশেস রাসারনিক ক্রিয়। 
ধররান্িত করে । এক-এক রকম এন্- 
জাইমের আবার এক-এক রকম নিদিষ্ট 
রাসায়নিক শক্তি দেখা যায়। 
ঈঞ্গের1 ছত্রাকএকোঁষ বা জীবাণু 
থেকে যে এন্জাউম শষ্টি হয়, তা 
শকপাকে আপ্কোহলে 1 পরি 
বতি5 করে| মুখের লালাতে 
টায়পিন1 নামক এক রকম এন- 
জম উৎপন্ন হয়, যার প্রভাবে 

স“থটিত রাপায়নিক ক্রিয়ার সাহাঁষে 
খাচ্ের শ্বেতসার শর্করা পরিশ 
»ঘ। 'পপ.সিন 1 নামক এন্জাউম 
আমিস জাগাঘ খাগ্ »জম করায়। 

এন্ডেমিক ডিজিজ __ আঞ্চলিক 

ইংলগ্েও যে মাঝে মাঝে এ 

"বাগ | পুথিবীর বিশ্মে কোঁন নিদিষ্ট 

অঞ্চদে সাপারণ 5 যে রোগের 
প্র9ুভাব সম্থ্সপ্ দেখ যায ; যেমন 

আমাশয় ভারতে একট। এন্ডেমিক 
রোগ, কিন্তু ইংলগ্ডের নম | ( যদিও 

রোগ 
5ম ন।, এমন নয় |) 

এগ্ডোকার্ডাইটিস __- হৃৎপিণ্ডের 
অন্তঃপ্রদাঁ» রোগ বিশেষ ;ৎপিগ্ডের 
আবরক প্রাচীরের অভ্ন্তরস্থ পর্দার 
স্বীতি ও প্রদাহ । “এপ্ডো মানে 
অভান্তর বা ভিতর । 

এগ্োক্রাইন গ্ন্যাড __ অন্তঃম্রাবী 
গ্রন্থি ; দেহাভাস্তরস্থ যে-সব বহিমূধি- 

শূন্ত গ্রন্থি বা গ্র্যা্ড1 থেকে বিভিন্ন 
হমোন 1 নিঃস্থত হয়ে অন্তর্নালি 
দিয়ে রক্তে মিশ্রিত হয় ; যেমন-- 



এণ্ডাটজিন 

হঠাৎ কোন রকম ভয় পেলে 
আড্রিনেলিন 1 নামক হমোন-রস 
নিঃক্ত হয়ে রক্তে মিশে যায়) এর 
ফলে হৃত্পিণ্ডের ক্রিয়। দ্রুততর হয়, 
গাত্রচম ফাকাশে হতে বাষ। 

অ।মাদের শরীরেব বিভিন্ন অংশে 

এ-রকম পিটুইটারি 1, থাইমাস 1, 
এাউরযেড 1 প্রভৃতি আরও নান! 
কম অন্তঃম্মাবা নালীশৃষ্ঠ গ্রন্থি ব। 
প্া।গুআছে। এ-গুলো থেকে বিভিন্ন 
মোন নিক ত হনে ভিতরে ভি তরে 

ণক্তে মিশে দেহ-মন্্ের বিভিন্ন 
প্রয়োজন সিদ্ধ করে। 
এপ্ডোটকঝ্সিন - যে সব টগ্সিন? 
পদার্থ বা বিমবস জীবাণু-বিশেষের 
শির অংশ স্ববপ 2 যা চছেকে ব। 

পয়ে জীবাণু থেকে পৃথক কর! 
খ।য় না; যেমন-টাইঈফদেড টক্সিন, 
ম।টাইফস্নেড-জীবাএব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী- 
শাবে জড়িত থাকে । টিটেনান্ 
জাবখুপ টক্সিন পৃথক করা যান বশে 
*কে বলা হন 'এক্সোটঝ্সিন' | 

এশ্োথান্সিক _ যে সব পদার্থের 
পাসায়নিক ক্রিঘান তাপ হ্রাস পা, 
অর্থাৎ রাসায়নিক পর্িবতনের সঙ্গে 

সঙ্গে ভাপ কমে যায়। এ-বধকম 
প[সাঘনিক ক্রিয়কে বলে “একো 
থামিক রিআকসন), এবং এব 
ফলে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হম 
তাকে বলে এগডাথামিক কম্পাউণ্ত' | 
হাইড্রোজেন 1 ও আইওডিনের 1 
পপাপ্রনিক মিলনের ফলে উৎপন্ন 

69 এনাজি 

হ[ইড্রায়ে(ডিক আসিড হলো একট 
এপ্রোথাম্মিক কম্পাউ৪31ব5+ [১ 
2লু[- 12200 কালোরি 1 হাপ। 

(এক্সোথামিক 1)। 
এপ্ডোম্পার্ম_উদ্দিদ্র বীজকো সণ 
অভান্তরভাগে সঞ্চিত খাগ্যভাগাব ; 
ভাবী উদ্ছিদ-শিশুব জন্তে সঞ্চিত এই 
বাঁজ-শ [সই মানম ও অপরাপণ 
জাবজন্ত খাগ্যরূপে গ্রহণ করে ১যমন 

ধান, গম, জুট প্রভঠি। 
এন্সেফালিটিস -মস্তিষ্ষের প্রদা৯- 
জনি পোগ বিশেন 2 মগজে যে 

কোন ব্ুকম আাযবিক বিকলত|। 
এন্সেফা লিটিস লেখারগিকা। 
হলো। কোন শাঈপাস1 জনিত এক 
রকম মন্তিষরেগ। মাতে আ্সানুতগ্রা 
অবসাদগ্রস্ত হসে বোমা শারারিক 

& মানসিক শক্তি হারায় এবং সবদ। 
ওন্্াচ্ছন্ন মে থাকে। 

এনামেল -- কাচ জাহান পদাথের 
সঙ্গে টিন-ডাইঅক্সই৬ (51)0)5 ) 

প্রতি বিভিন্ন সব পদার্থ উপণুক্ত 
উত্তাপে গলিযে-মিশিষকে যে মঙ্গণ 
& চকৃচকে পদাথ ?ঠরা হয়| বিভিন্ন 
ধানছব বাসনপত্রের উপর এর একট। 
পাতল। আবর্ণণ দিয়ে সুদৃশ্য কর! 
হয়| মর্টি ব পোসিলেনে 1 টরা 
পাত্রা্রি উপরেও অনেক সমম্ন এরূপ 
“এনাষেল কর! হয়ে থাকে। 

এনার্জি _ শক্তি; কার্য সম্পাদনের 
ক্ষমত। | এনা্জি__পোটেন্পিষ্যাল 1 
ও কাউনেটিক 1 ,'£ই দু-রকম মবস্থাক় 

ও 



এপিগাইনন 

থাকতে পারে । পাহাড়ের উপৰ্ৰে 
যে জল সঞ্চিত হয়ে আছে তার 
পোটেন্সিয়্যাল এনাজি 1 (স্থিতিক 

শক্তি) রয়েছে | উচ্চে অবস্থিতির 
জন্তে ওই জল 'একট। শক্তি ব' 
কম-ক্গমতা লাভ করেছে । যখন 

প্রবাভিত ভয়ে নীচে নামবে তখন 

জলের বেগে মাটি কেটে পাথর 
ভেঙ্গে ওত শক্তি প্রকাশ পাবে 
র্ [টেন্সিয়যাপ এনাজি 'এ-ভাবে 

কাইনেটিক 'এনাজিতে (গভীঘ 
শক্তিতে) পরিবছিত হবে| শক্তি 
বিনাশ নে ; বিশেষ বাবস্থা এক 
শক্তিকে শপর শক্তিতে পরিবতি * 
কর যায় মাত । এরূপ তাপ-শক্তি, 

বিদ্যুতৎ্-শক্তি, পাসায়নিক শক্তি 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্লকমের শক্তিগ 
বিকাঁশ দেখ। যায়| 
এপিগাইন্স -- সপুষ্পক উদ্চিদের 

পবাণথ শ্েণী বিশেষ যাদের 
৮ ফুলের দলপত্র ও 

রেণুস্থলীবাহী পরাগ- 
প্জা্ দগুগুলি (স্টামেন 1) 

গভাশয়্কে (ওভারি 1) 
চক্রাকাঁরে পরিবেষ্টিত 

করে রাখে। অভ্যন্তরীণ পথে (চিত্রে 
ফুলের অভাস্তর 1) রেণুনিষেকের 
ফলে এদের গভাশয়ে বীজ জন্মায়। 

এপিডামিস __ বহিন্তক ; বৃক্ষপত্র বা 
গাত্রচর্মের উপরের পাঁতিলা পর্দা বা 
ত্ক। সাধারণ কথায় আমরা যাঁকে 

চুণছাল বলি। 

এ'পগাইনস 

এপিডায়ান্গোপ 

এপিডায়াক্কোপ--ছায়াচিত্রের এক 
রকম যন্ত্র বিশেষ । একে এপিঙ্কোপ ও 
ডাপ্নাঙ্কোপ উভ প্রন্রিয়াতে ব্যবহার 
কর! যাঁয়। বিশে ব্যবস্থার 'এহে 
চিত্রিন স্বচ্ছ ক্লাউড ব! ফটোগ্রাফিক 
ফিলোের উপধ আলোক-রশ্মি ফেলে 
দেয়ল ব' পর্দান উপরে সোজস্ক্তি 

পর্দাভিমুখী 

এআপশনোপের ঝাবহ?ঘ 

এপিডাষাক্ষোপ 

াব ছবির প্রতিচ্ছায়া ফেল! যাম। 
প্রঠফণক লেন্সের সাহাযো শীত্র 
আনলোক-পশ্মি সংহত হয়ে জাইড ব 

ফিলোর ভিতব দিয়ে পর্দীর উপব 
গিয়ে ভায়বি পড়ে । এই বাবস্থাধ 

এ-যস্কে বলে ডায়াক্ষোপ | এপি- 

স্কোপের কৌশলও প্রায় অনুরূপ ; 
কেবল এর মধো আলোক-রশ্মি একট। 
দপণে প্রতিফলিত করে প্রত্যক্ষভাবে 
কোন বস্ত্র বা ছবির উপর ফেলা 
হয়, তা থেকে প্রতিফলিত রশ্মি 
আবার ওই দর্পণেই পুনরায় প্রা ৬- 
ফলিত হয়ে পর্দায় ছায়া ফেলে। 
চিত্র থেকে উভয় ব্যবস্থার পার্থকা 
সহজেই মোটামুটি বুঝা যাবে । 



পিজিল 

এপিজিল __ হাইপোজিল 1 | 
এপিফাইট _- ফার্ন? জাতীয় এক 
শ্রণীর পরগাছা, যা অপর কোঁন 

/) /4 

উদ্ভিদের গাষে 

জন্মে বেডে ওঠে, 

কিন্তু সেই অবলম্থন- 
বুক্ষের রস এব! 
সাধারণতঃ শোষণ 

করে না। এই শ্রেণীর 

সাধারণ একটা “আকিড' 1 প্রদত্ত 
চিত্রে দেখানে। হয়েছে । 

এপিফিসিস্ _ কঠিন অস্থির অগ্র- 
5[গের পরিবধিত কোমল ও অপরি- 
পট তরুণীস্থি (কাটিলেজ 1), যার 
গঠন অনেকটা ম্পঞ্জের মত। বাল্য 
ও কৈশোর বয়সের এই তকণাস্থিই 

পরিণত বয়সে ক্রমে শক্ত হযে প্রকৃত 

অস্থিতে পরিণত হয়| 
এফারভেসেন্ট লিকুযইভ -- প্রচু 
গাঁস উৎপাদক তরল পদার্থ। 

গ্যাসীয় পরিপুক্ততার বা কোন 
ধাপায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে তরল 
পদার্থ থেকে বুদ্বুদের আকারে 

প্রভৃত গ্যাস উখিত হতে থাকে; 
সোডা-ওয়াটারে 1 যেমন দেখ। 
যায়| সিডলিটুজ 1? পাউডারে জল 
দিলেও এরূপ এফারভেসেন্সা ঘটে । 
এফিমেরিস- গ্রহার্দির দৈনিক গতি 
পঞ্জী; গগনমগুলে চন্দ্র, হর্ষ, গ্রহ 
ও নক্ষত্রাদির আপাত গতিজনিত 
পরিদুষ্টি তুলনামূলক অবস্থানগুলোর 
নির্দেশক পর্যবেক্ষণ-লিপি | 

মা 
২/৮/২২ 

এপিফাইট 
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এফিমেরপ্টের| -- দিনজীবী পতঙ্গ 
বিশেষ; যেমন, “মে-ফ্রাই' নামক 

পতঙ্গ, যারা মাত্র 

একদিন জীবিত 
থাকে, দিনের 
শেদে মরে যাষ। 

আঁবাঁর এফি- 
মেরাল মানে 

স্বল্রজীবী প্রাণী, 
যারা অল্প সমষ 

মাত্র নেচে থাকে এবং ম্বভাবঠতউ 

মরে মায় । এই শ্রেণীর ক্ষণীকী 
ক্ষুদ্র পতঙ্গও অনেক আঁছে। 

এফেড়িন -_ চীনদ্শোয় এক প্রকার 
উদ্ধিদজাত আল্কালয়েড 1 ভেমজ 
পদার্থ । মস্তিফধে ঠা লেগে বা 
হপানি রোগে অনেক সমন পোগীর 
নাসিকা ও গলদেশে যে অভাধিক 
রক্ত ও শঙ্কর সঞ্চার হয় ত। 
হ্বাস করবার জন্তে এবং ঈৎপিগু 
সতেজ রাখতে ওষধ হিসেবে এটা 
অনেক সময় ব্যবজত হয় | 

এবোনাইট -_ খুব শক্ত কালো এক 
রকম পদাঞ্চ রাবারের সঙ্গে গন্ধক 

মিশিয়ে তৈরী। এতে গন্ধকের 
পরিমাঁণ সাধারণতঃ থাকে 30%; 

একে “ভান্কেনাইট' 1 ,অথব| “ভাক্ষে- 
নাইজড রাবার' ও 1 বল। হয়। 
জিনিসটার তড়িৎ বা তাপ পরি- 
বহনের ক্ষমত। নেই বলে বিভিন্ন 

যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়| 

এফিমেরস্টেবা 



এমব্রায়ে 

এমজ্সায়ো -- ভ্রুণ ; মাতিগঞ্ভস্থ জীব- 

শিশু (ফিটাঁস 10 

উদ্ছিদেপ বীজে, 

অথবা জীবমানারি 

গঠাধারে অবস্থিত 
কুমবধ মান পুণাঙ্গ 

জেবকোষ। 

এম্ব্রায়োলজি __ হুণবিদ্ধা, গর্ভস্ 
ভ্রুণের ক্রমবিকাশ সম্পককীয় বিজ্ঞান | 
পরিপুষ্ট ও স্বঘংক্রি়্ হযে জগ্মাবার 
পুবে কোন জীবের জীবনেতিহাসের 
বৈজ্ঞানিক পর্যালোচন। | 

এমারি-_- কোপা গাম 1 নামক খনিজ 
আ্যাদ্ুপিনিয়।ম- অক্সাইড ও আয়রন- 
অক্সাইড গুড়। করে মিশিয়ে এমারি 
তৈরী »য়। অগ্ান্ত কঠিন বলে এ 
দিয়ে খসে ধাতব পদার্থ পরিষ্কার 
করা হয়| মেটা কাগজে এমরি-চ্ণ 
শিরিষের আঠার সাহাযধো লাগি 
তৈরী কর! হয় 'এমারি-পেপার' | 

এজিমেন্ট- মৌলিক পদার্থ। প্রাচীন 
পণ্ডিতের ক্ষিতি, অপ) তেজ, মরুৎ, 
বোম -- এই পাচটিকে মৌলিক 
পদার্থ হিসেবে 'পঞ্চভূত' আখ্য। দিয়ে 
গেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত 
হয়েছে যে, এ-গুলৌকে মৌলিক 
পদার্থ বল! যায় না। এমন কি, এদের 
সবগুলে। পদার্থের সংজ্ঞার মধ্যেও 

পড়ে না ; যেমন-_তেজ হলো শক্তি, 
পদার্থ নয়। যেসব পদার্থ একই 

এমমায়ে। 

1৫ এসেন্দিয়্যাল 

প্রকার পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, 
কোন রকম বিঙ্লেষণেই যে পদার্থে 
অন্ত কেন গুণ বা ধর্মের অগু-পরমাণু 
মেলে না, নাদের বলে এলিমেণ্ট 

মৌলিক পদার্থ। পৃথিবীতে 
মোট বিরানব্বঈটি মৌলিক পদার্থ 
প[ওয়া গেছে ; অপরাপর যাবতীয় 
পদার্থ ও সব মৌলিক পদার্থের 
বিভিন্ন যৌগিক রূপ । ইদানিং আরও 
ছয়টি দুপ্পাপা মৌলিক পদার্থে 
সন্ধান পাওয়া গেছে--কাঁজেই এখন 
মৌলিক পদার্থের সংখ্যা 98-টি বলা 
যাঘ। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ কঠিন, 
তরল ও বায়বীয় এই ত্রিবিধ 

অবস্থায়ই থাকতে পারে । (পরিশিষ্টে 
ঘৌলিক পদার্থ গুলোর তালিকা 1) 

এস্টার __ বিশেষ এক শ্রেণীর জৈব 
রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ; খ। 
বিভিন্ন জৈব আযসিডের সঙ্গে 
আলকোহলের রাসায়নিক মিলনে 
উতৎ্পন্ন হয় ; যেমন-_-ইথাইল আঁল- 
কোহুল 1 ও আাসিটিক আসিডের 
মিলনে হয় 'ইথাইল আযাসিটেট ; 
যাঁকে ইথাউল বা আসিটিক-এস্টারও 
বলে। প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন 

উদ্চিজজ ও প্রাণীজ তৈল ও চবিতে 
বিভিন্ন রকম এস্টার যুক্ত রয়েছে। 
কোন কোন শ্রেণীর এস্টার সুগন্ধযুক্ত 
তরল পদার্থ; তাই সেগুলো! সুগন্ধী 
প্রসাধন দ্রব্য, সিরাপ প্রভৃতি প্রস্তত 
করতে ব্যবহৃত হয়। 

এসেন্সিয়্যাল অয়েল-__স্বভাবজাত 



গজআযারলেস 

স্থগন্ধী তৈল জাতীয় জৈব পদার্থ; 
বিভিন্ন ফুলে প্রান্তিক নিয়মে 
জন্মায়। রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে 
এগুলো “এস্টীর 1 শ্রেণীর জৈব 

যৌগিক পদার্থ। রাসায়নিক 
প্রক্রিয়/র সাহায্যে আজকাল অন্তরূপ 
সুগন্ধী কত্রিম তৈল তৈরী করাও 
সম্ভব হয়েছে। 

ও 

ওআ্যারলে -- বেতার; কোনরূপ 
তারের যোগাযোগ ব্যতীতই সস্কেত, 
অথবা শব দূরে প্রেরণের কৌশল। 
ইলেকৃট্রো-ম্যাগ্নেটিক 1 তরঙ্গ প্রবাহের 
সাহায্যে এরূপ শব্-সঞ্ষেত প্রেরণ 

করা সম্ভব হয়ে থাকে । ওআ্যারলেস 
ব। বেতার-যন্ত্রে এরূপ তড়িং-তরঙ্গ 
প্রেরণ ও গ্রহণের কৌশল উটা- 
লিয়ান বিজ্ঞানী মার্কোনি 1895 
খুষ্টাবে প্রথম আবিষ্কার করেন। 

ওকার- মৃত্তিক। ও প্রস্তরাদি-মিশ্রিত 
অবিশুদ্ধ প্রাকৃতিক ফেরিক-অক্সাইড' 
(5805); লৌহ ও অক্সিজেনের 
যৌগিক খনিজ পদার্থ বিশেষ। 
হলদে আভাষুক্ত লাল বর্ণের জন্য 

জিনিসটা! সাধারণতঃ রং বা! পেইন্ট 
হিসেবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
ওজোন -- অক্সিজেন গ্যাসের 
প্রত্যেকটি অণু দুইটি পরমাণুর 
সমবায়ে গঠিত (04); কোন 

গুপেন 

প্রকীরে তিনটি অক্সিজেন-পর্মাণু 
মিলিত হলে স্যরি হয় ওজোন গ্যাস 
(05) এজন্যে ওজোন হলো! 
অক্সিজেনের একটি আযালোস্রোপ 1। 
গ্যাসট। সামান্য নীলাভ, বিশেষ 
রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন, বাযুমণ্ডলে 
অতি সামান্ পরিমাণে বততমান। 
সমুদ্-তীবের বাযুতে ওজোনের ভাগ 
বেশী বলে সমুদ্রবাফু স্বাস্থ্যকর । বায়ু 
বা অক্সিজেনের মধ্যে নিঃশব্ধ মুছু 
তড়িং-ম্ফুরণের ফলে ওজোন গ্যাস 
স্টষ্টিহয়েথাকে। 

ওজোনাইড-- «জোন 1 ঘটিত জৈব 
রাসায়নিক পদাথের সাধারণ নাম। 
কোন ঠজব যৌগিকের দুইটি কাধন 
পরমাণুর অনাবদ্ধ ভ্যালেন্সি 1 বণ্ডের 
মধ্যে ওঞোন-পরমাণু সংবদ্ধ হয়ে 

যে ষৌগিকের কষ্টি হয়; যেমন-- 
ইথিলিন ওজোনাইড । 

ওপ্যাল -- মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ, 
সাধারণতঃ এট! 'গোদস্ত-মণি' নামে 
পরিচিত। জিনিদট] দুধের মত সাঁদ।, 
স্বচ্ছ এ উজ্জ্বল; ভিতরে বিভিন্ন 
বর্ণের চাকচিকা দেখা! যায়। 
ওপেক -- অশ্বচ্ছ ; বার ভিতর দিয়ে 
দেখ। যায় না; যাতে আলোকরশ্শি 
প্রতিহত হয়, ভিতরে প্রবেশ করে 
না। যেমন, কাচ হলো স্বচ্ছ ব। 

টান্সপ্যারেণ্ট? পদার্থ; কিন্ত কাঠ 
অন্বচ্ছ বা! এপেক পদার্থ । 
ওপেন হার্থ প্রোসেস -- কাচ 
লোহাঁকে স্টিলে ? রূপান্তরিত করবার 



ওভাম 

একটা প্রণালী । চিত্রে প্রদণিত 
বিশেষ ধরণের চুল্লী বা ফার্নেসে 
কাচা লোহাকে (কাস্ট আয়রন 1) 
মরিচা-ধর! পুরাতন টকরা লোহা 

প্রভৃতি সহ একসঙ্গে দ্রবীভূত কর। 
হয়। লোহার মরিচার ( আয়রন 
অক্মাইডের ) অক্সিজেনে এ গলিত 
লৌহের সঙ্গে সংমিশ্রিত পদাথাদি 
ও ফানেপের তলদেশস্থ আন্তরণের 

চুন ও বালুক1 অক্সিডাইজ ডা? হয়ে 
যায়। বিশেষ বাবস্থায় অততাত্তপ্ত 
প্রোডিউপার 1 গ্যাস তখন এ তরল 
লৌহের উপরে প্রবাহিত করা হয়। 
মোটামুটি এই রকম প্রক্রিয়ায় তরল 
লৌহের সঙ্গে প্রয়োজনাছবপ কাব- 
নের সংমিশ্রণে স্টিল 1 বা ইম্পাত 
তৈরী হয়ে থাকে । 

ওভাম-_ডিধাখু; স্ত্রী-প্রজনন কোষ, 
(প্রায় '0) ইঞ্চি ব্যাসাধবি শিষ্ট 
ডিম্বাকার জৈব পদাথ )। একটা। সুক্ষ 
ও হচ্ছ আবরণে আবৃত এই জীবন- 
কণার সঙ্গে গর্ভাশয়ের ভিতরে পুং- 
প্রজনন কোষের মিলন ঘটলে উভয়ের 
কেন্দ্রীনস্থ ক্রোমোসোমের 1 পার- 
ম্পরিক মিলনে ভ্রণের (এমত্রায়ে। 1) 

ওম্স-ল 

স্টষটিহয়। বহুবচনে ওন্ভা, ভিন্বাণু- 
গুলি। 

ওভারি -- গর্ভীশয় বা গর্ভাধার। 
জননী-জঠরস্থ যে জৈবাধারে ডিম্বাণুর 
(পভাম 1) উৎপত্তি ঘটে। উদ্ভিদের 

বীজাধারকেও ওভারি বলে- ফুলের 
নিয়াঙ্গের যে আধারে ডিগকোষের 
সঙ্গে পরাগ-রেণুর মিলনে বীজ হ্ষ্টি 
হয় (পিষ্টিল )। 

ওম্ __ পদার্থমাত্রই তড়িং-প্রবাহে 
কিছু-না-কিছু বাধ। দেয়; যে পদার্থে 
এই বাঁধ! যত কম পদ্ার্থটা তত ভাল 
তডিৎ-পরিবাহী হবে । তড়িৎশক্তি 
পরিবহনে পদাথের এই স্বাভাবিক 
বাধ। পরিমীপের একক হলো ওম্। 
কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদাথের এই 

বাধা এক “ওম্*' হবে, ষদি এক 
(ভাপ + তড়িতং-চাপের ফলে ওর 
মধ্যে মাত্র এক অআযাম্পিয়ার 1 
তড়িংশ্রোত গুবাহিত হয়। সাধারণ 
ইলেক্ট্রিক লাইটের ফিলামেণ্টের 1 
মধ্যে তড়িং-পরিবহনের এই বাধার 
পরিমাণ সচরাচর প্রায় 400 থেকে 
700 ওম্ হয়ে থাকে । 

ওম্স-ল _: কোন ভড়িৎপরিধাহী 
পদাথের তারের মধ্যে প্রবাহিত 
তড়িৎশক্তি ওর প্রাস্তঘয়ের তড়িৎ- 

চাপের (ভোল্টেজ ) পার্কের 
সঙ্গে আম্পাতিক হয়ে থাকে। 
ষেমন -- দুই ভোল্ট? তড়িৎ-চাপ 
থাকলে যদি এক আ্যাম্পিয়ার তড়িৎ 
প্রবাহিত হয়, তাহলে চার €ভাণ্ট 



ওবেলিয়! 

তড়িৎ-চাপে দুই আম্পিয়ার তড়িং 
প্রবাহিত হবে । এভাবে দেখ! যায়, 
কোন পদার্থের তড়িৎ-চাঁপ (ভোপ্ট) 
--তড়িত্প্রবাহ (আম্পিয়ার ?)- 
তড়িত্প্রবাহের বাঁধা ( ওম্স )। 
ওবেপিয়া-- উদ্ভিদাকৃতি জলজ 
জীবাণু বিশেষ। এক রকম জীব- 
কোষের গায়ে গুটকার উদ্ভব হয়ে 

ক্রমে বৃক্ষশাখার গ্ভায় বধিত হতে 
থাকে এবং 

ই আবার তাতে 
ই নৃতন গু টিকা 

২ ইউ গজায়। এভাবে 
ই গুটিকা এ বৃস্তের 

বর্ন নব নব উদগমে 
সবট!| উদ্ভিদের মত শাখাপ্রশাখা- 
বিশিষ্ই দেখায়। এ গ্রটিকাগুলির 
এক-একটা! মুখ-গহ্বর থাঁকে। যাঁর 
সাগায্ে খাছ্য গ্রহণ করে তার 

স"বধিত হয়। এগুলি আবার ক্রমে 
মূল দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে জলে 
ভেসে বেড়ায় এবং নূতন ওবেলিয়। 
কি হয়। ( চিত্রে 500 বর্ধিত ) 

ওয়াট -- শক্তি পরিমাপের একক) 
প্রতি সেকেণ্ডে ষে পরিমাণ শক্তি 
উদ্ভূত বা ব্যয়িত হয়। এক ওয়াট 
হলে প্রতি সেকেণ্ডে এক জুল? 

শক্তির সমান | সাধারণতঃ তড়িং- 
শক্তির পরিমাপ করতেই ওয়াট 
কথাটা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়; 
ইলেকৃট্রিক ল্যাম্পের তড়িৎ পরি- 
বহনের ক্ষষতা ওয়াটে বুঝানে! হয়। 

২২ ২২ ২ 

ওয়াটার 

ডি.সি. তড়িং-প্রবাহের আযাঁম্পিয়ার 
যাকে ভড়িংচাপের ভোন্ট 

সংখ্য। দিয়ে গুণ করলে গুণফল হবে 
তড়িৎশক্তির পরিমাপক এই ওয়াট 
খা। 1000 এয়াট »] কিলো- 
ওয়াট -11 হস-পাওয়াঁর1 (অশ্ব 

এক্কি )। 
ওয়াটার অব কৃষ্টযালিজেসন __ 
স্কটিকীক রণ প্রক্রিয়ায় কোন পদাথের 
সঙ্গে ষে-জলের রাসায়নিক সংযোগ 
ঘটে। বিভিন্ন পদার্থের স্বটিক 
(কৃষ্টাল 1) গ*নে বিভিন্ন নিদিষ্ট 
খাক জলীয় অণু সংযুক্ত হয়। 

আবার কোনরূপে এই জল বিশু 
বা বিদুরিত করলে স্মটিকের আকার 
ও গঠন নষ্ট হয়ে যায়। কপার 
সালফেট, অর্থাৎ তু'তের প্রত্যেকটি 
অণুর সঙ্গে জলের পাঁচটি অণু মিলে 
কপার-সাল্ফেটের স্মটিক গঠিত 
হর (0850). 57350); ফিটকিরি 
বা আলাষের? স্কটিকে থাকে 

24টি জলীয় অণু । 
ওয়াটার গ্যাস- এক রকম জালানি 
গ্যাস; কাবন-মনোক্সাইড ও হাইড়ো- 
জেন গ্যাসের সংমিশ্রণ উত্তপ্ত কয়- 
লার উপর জলীয় বাষ্পের প্রভাবে 
উৎপন্ন হয় বলে এর নাম দেওয়। 
হয়েছে ওয়াটার ( জলীয়) গ্যাম। 
উত্তপ্ত বাযুপ্রবাহ চালিয়ে কয়লার 
স্বর উত্তপ্ত করে তার মধ্যে জলীয় 
বাষ্প প্রবাহিত করা হয়। জলীয় 
বাম্পে কয়ল] ঠাণগ্ড| হয়ে যায়, আবার 



ওয়াটার 

উত্তপ্ত বামুপ্রবাহ চালান হয়। বার 
বার এরূপ করবার ফলে কয়ল। 

আংশিকভাবে পুড়ে এই সংমিশ্রিত 
জালানি গ্যাপের উদ্ভব হয়। 

ওয়াটার প্লাস -- সোডিয়াম ব। 
পটাসিয়াম নিলিকেটের 1 ঘন জলীয় 
দ্রব। পদাঁ্ট কাচের মত স্চ্ছ। 
কোন জিনিপের উপর এর একট! 
পাতল!। আবরণ দিলে হাওয়া গ্রবেশ 
করতে পারে না । এভাবে অনেক 

সময় ডিম সংরক্ষণ কর। হয়। 
এ দিয়ে বস্ত্রাদি পরিফার করাও 
চলে। সাবান ও পেষ্টবোর্ড শিল্পে 
পদার্থ ট1 যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

ওয়াটার ইকুহভ্যালে্ট - কোন 
বপ্তর উষ্ণতা (টেম্পারেচার 1 ) 
এক ডিগ্রি বুদ্ধি করতে যে পরিমাণ 
তাপখক্তি (ক্যাঙ্গোরি 1 ) শোষিত 
হয় তাতে যতট। জলের ( অচ্রূপ ) 
এক ডিগ্রি উষ্ণত।-বৃদ্ধি ঘটে, সেই 
ওজন-পরিমাণই হলো এ বস্তর 
ও ই. অগ্ত কথায় বলা যান, কোন 
বস্তর তাপ-ধারণের শক্তি (থার্মাল 
ক্যাপালিটি1 )যে পরিমাণ জলের 
তাপধারণ-শক্তির সমান তাই হলো 
বস্তটার ও. ই.। ঘেমন--কোঁন 
একট! লৌহখণ্ডের উঞ্ণত। এক ডাগর 
সেট্টিগ্রেড 1 বুদ্ধি করতে ষদ্দি 200 
ক্যালোরি তাপশক্তি (হিট! ) 
বায়িত হয় তাহলে এঁ 200 ক্যালো।- 
রবিতে যতট1] জলের উষ্ণত। এক 
ডিগ্রি সেটিগ্রেড বাঁড়বে ;--আমবা 

ওয়াটার্ড 

জানি, 2090 ক্যালোরি তাপে 200 

গ্র্যাম 1 বিশুদ্ধ জল এক ডিগ্রি উষ্ণ 

হয়; কাজেই এ লৌহখণ্ডের ও. ই. 
হলে! 200 গ্রাম । 

ওয়াটার পাওয়ার -- জলপ্রবাছের 
বেগ-শক্তিভে চালিত টারবাইন ? 

প্রভৃতির যান্ত্রিক কৌশলে উৎপাদিত 

তড়িংশক্তি। (হাইড্রোইলেক্টি,ক 
পাওয়ার 1 ) 

ওয়াটার মার্ক-জলছাপ (কাগজে), 
কাগজের ভিতরে কোন লেখ ব| 

ছবির যে স্বচ্ছ ছাপ থাকে; কাঁগজট। 
আলোর পিকে ধরলে যা দেখা যায়। 
কলে কাগজের মণ্ড একটা পাঁট,- 
তনের উপরে রোলারের পাহাষেো 

পিশে মন্ধণ ও সমতল পাতে 

পরিণত করা হয়। এই রোলারের 
গায়ে প্রয়োজনীয় লেখ। বা ছবির 
সামান্য উচু ছাচ বসানো থাকে, 
বিশেষ বাবস্ায় তারই ছাপ কাগঙ্গে 
অঙ্কিত হয়ে যাঁয়। 

ওয়াটার লাইন -- খালি অবস্থায় 
জাহাজের খোলের নিমজ্জন-মীম, 
অথাৎ কেবলমাত্র স্বকীয় ওজনে 
কোন জাহাজের খোল যে দাগ পযন্ত 

জলের তলায় নিমজ্জিত হয়ে ভেপে 
থাকে । সবাধিক বোঝাই হয়ে 
খোলের ঘে দাগ পধস্ত জলে ভুবলে 
জাহাজ নিরাপদ থাকবে তাঁকে বলে 
লোড. ওয়াটার লাইন। 

ওয়াটার্ড সিক্ক--বিভিম্ন ডিজাইনে 
কৃঞ্কিত এক রকম রেশম বন্থ। এর 



ওয়াক 

ব্যবহারিক নাম “ময়বে সিক্ক। 
জলসিক্ত রেশম-বস্থ কৌশলে নান।- 
ভাবে ছোট ছোট উ।জে রেখে 
যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রচণ্ড চাপ দিয়ে 
এরূপ কৌচকাঁনো সিক্ক তৈরি করা 

হয়। আবার নানারকম দাগ-কাট। 
'রালারে চেপেও এরূপ রেশম-বন্ত্ 

তৈরী করা যেতে পারে। 

ওয়ার্ক _ (বৈজ্ঞানিক অর্থে) শক্তি 
প্রয়োগে কোন বস্তকে যদি কোন 

বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব প্রতিহত করে 
স্থানাস্তরিত করা হয় তাহলে এ 
প্রযুক্ত শক্তির ফলে ওয়ার্ক ব! কর্ণ 
সম্পাদিত হয়েছে, বল! হয়। যেমন 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (গ্রাভিটেসন 1) 
বিরুদ্ধে টৈহিক শক্তির প্রয়োগে 
(কোন বস্তু উত্তোলিত হলে দৈহিক- 
শক্তি এ বস্তর উপরে একটা ওয়ার্ক 
সম্পন্ন করলে।। দয়ার্কের পরিমাণ 
প্রযুক্ত শক্তি“ স্থানাস্তরের পরি- 
মাণ ( উচ্চতা ব! দৈর্ঘা )। ওয়ারকের 
সাধারণ একক হলে ফুট পাউগ্ু 
বাআর্গ1 | 

ওয়াশ লেদার - রাপায়নিক 

প্রক্রিয়ায় গুস্তত এক রকম অতি 
কোষল মেষ-চর্স,যা1! দিয়ে কাচ ও 
ধাঁতব পদার্থাদ্ি ঘমে পরিষ্কার ব৷ 
পালিশ কর! হয় (শস্যাময় লেদার 1)। 

ওয়াশিং সোডা -_ সাধারণ কাপড়- 
কাচা সোডা; সাঁদ' ক্ষুদ্র ্ষটিকাকার 
পদ্দার্থ। অবিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেট 
€ িএ৪00)3. 10750) ) | 

ওয়েভ 

ওয়াশার -- বণ্ট, বা! জ্তু শক্ত করে 
আটবার জন্যে তাতে চামড়। বা 
কোন ধাতু-নিয়িত ছিদ্র-মুক্ত যে 
চাঁকৃতি পরানে। হয়। 

ওয়েল্ডিং -_ ধাতব পদার্থ জোঁড়। 
দেওয়ার প্রক্রিয়।; অক্সি-আনিটিলিন 
ফ্রেম 1 । 

ওয়েভ লেংথখ -- তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য) 
আলোক, শব্দ, বেতার প্রভৃতি বিভিন্ন 
শক্তি বিভিন্নরূপ তরঙ্গের আকারে 
প্রবাহিত হয়। স্থির জলে একটা 
ঢিল ফেললে যেমন জলের তরঙ্গ 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এদেরও 
তেমনি হয়। একে বলে শক্তির 
তরঙ্গ-গতি (ওয়েভ-মোশন)। বিভিন্ন 
শত্তি-তরঙ্কের আকার ও দৈর্ঘ্য 
বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । এরূপ 

একটি তরছেম দৈথধয 

4 7 
11111841111, 

ওয়েত লেপ, 

কোন একটি তরঙ্গের এক শীর্ন 
থেকে পরবতী তরঙ্গের অন্থরূপ শীর্ষের 
ব্যবধান বা দূরত্বের মাঁপকে বলে 
ওয়েভ-লেংথ বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য । দৃষ্য 
আলোক-রশ্মির €য়েভ-লেংখ মোটা- 
মুটি 4%10-5 থেকে ৪৮ 10-£ 
সের্টিমিটার 1 এক্স-রশ্মির 1 ওয়েভ 
লেংখ প্রায় 10-6 থেকে 10-2 

সের্টমিটার হয়ে থাকে । 10-5 
সে্টিমিটার 00001, অর্থাৎ এক 



ওয়েভ 

সে্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের 
এক ভাগ। 

ওয়েন ব্যাণ্ড -- বিভিন্ন দৈর্ধো র 
(ওয়েভ লেংখ 1 ) তরঙ্গ সমাবেশে 

গঠিত মিশ্র তরঙ্গ-শ্রেণী; যেমন লং 
ওয়েভ, মিডিয়াম ওয়েভ ও সট 
ওয়েভ (পরিশিষ্টে রেডিও-তরঙ্গ 1 )। 
রেডি৪ যন্ত্রে মিডিয়াম ওয়েভ ব্যাণ্ড 
বলতে 100 থেকে 1000 মিটার? 
দৈর্ধঘোর তরঙ্গ-শ্রেণী বুঝায়। 

ওয়েট আ্যাগু ড্রাই বাল্ব থার্মো- 
মিটার -_ হাইগ্রোমিটার 1 । 

ওয়েদার িপ- আবহাওয়ার 
(বাযুর চাঁপ, গতি, আর্ত প্রভৃতি ) 
অবস্থা প্ধবেক্ষণের জন্তে বিশেষত: 
আযাটলার্টিক মহাসাগরে যে সকল 
জাহাঁজ নিয়মিত চলাচল করে। 
আন্তর্জাতিক বিমান পোত ও 
জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তার জন্যে 
এগুলি থেকে আবহীওয়ার বিবরণ 
নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দেশে প্রচারিত 
হয়ে থাকে । প্রধান প্রধান বাষ্- 
গুলির অনেক গুলি জাহাজ এই কাজে 
নিযুক্ত আছে (মিটিরিওলজি 1 )। 

ওয়েষ্টন সেল- নির্দি্ই পরিমাণ স্থির 
ভোল্টেজ? বিশিষ্ট তড়িংউৎপাঁদক 
এক রকম যন্ত্র বা সেল 1 | মাকারি, 
ক্যাড মিয়াম 1 ও এদের সাল্কেট 1 
সন্টের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় 
এজাতীয় গেলে 4 নির্দিষ্ট ভোন্টেজের 
তড়িত্প্রবাহের সই হয়। এতে 
20 সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় স্থিভাবে 

কন্জার্ভেসান 

10183 ভোণ্ট 1 তড়িৎ উংপার্দিত 
ছয় বলে ইহ! প্রামাণ্য সেল হিলাবে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

ক 

ককৃ, রবার্ট__জাধান জীবাণুবিজ্ঞানী, 
জন্ম 1843 ৭ু5, মৃত্যু 1910 খুঃ | 
জীবাণুবিদ্ভার গবেষণায় অসামান্ত 
কৃতিত্ব, প্রায় পাস্তরের 1 সমকক্ষ । 
যঙ্ম। € কলেরা রোগোত্পাঁদক 

জীবাণু আবিক্ষার; আন্থাঁক্স 
রোগের প্রতিষেধক উদ্ভাবন । 1905 

8. চিকিৎপা-বিজ্ঞানে নোবেল 

পুরস্কার লাভ। কলেরাঁর জীবাণু 
€ তাদের কাযকারিত সম্বন্ধীয় 
তথ্যাদি আবিফ্ার করেন কক্, 
স্পেনীয় বিজ্ঞানী ফেনার তার 
প্রতিষেধক টিক বার করেন, যার 
পদ্ধতি আবার সংশোধন করেন 
ধরাপী বিজ্ঞানী ডাঃ হপকিন1 । 
বতমানে বিজ্ঞানী কোলে প্রবতিত 
কলেরার প্রতিষেধক টিকা প্রচলিত 
আছে। 

কম্জর্ডেসান অব এনার্জি 
শক্তির অবিনশ্বরতা। জগতে কোঁন 

রকম শক্তিই মূলত; সৃষ্টি কর! 
যায় না, শক্তির বিনাশও নেই; 
এক রকম শক্তিকে অন্য বুকম 
শক্তিতে পরিবতিত করা যায় মাত্র । 
ইলেক্টি ক হিটার, স্টোভ প্রভৃতিতে 



কপ্রাংটিভা 

তড়িৎ-শক্তিকে তাপ শক্তিতে পরিণত 
কর! হয়। ইঞ্ধিনে কয়লার তাঁপ- 
শক্তিকে কৌশলে গতীয় শক্তিতে 
(কাইনেটিক এনাঞ্জি + ) রূপাস্তরিত 
কর! হয় । কিন্তু মূলতঃ আমর! কোন 
শক্তি হৃষ্টি করতে পারি না, বা কোন 
শক্তিকে একেবারে বিন করাও 
যার না। এই ব্যাপারটাকেই 
বল্গে “প্রিন্সিপল অব কন্জাভেপান 
অব এনাজি'। এ কথ। পদাথের 

বেলায়৪ সত্য $ পদাথের৭ সৃষ্টি 
ব। ধ্বংস নেই, বিভিন্ন ব্যাপারে 
পদার্থের রূপাস্তর ঘটে মাত্র । একে 
বলে “কন্জাভেপান অব মাটার,' 
ব। পদাীথের অবিনশ্বরতা | 

কঞ্জাংটিভ -_ চক্ষগোলকের উপরি- 
ভাগে বিস্তৃত স্বচ্ছ 
আচ্ছাদন-পদ।; যার 

টি )| মধ্যভাগ মোট। হয়ে 
২১,/৮/ চোখের কৃষ্ণ-তাঁরক। 

| অংশের হ্যঠি হয়েছে। 
কঞ্জাংটিভার ওই মধ্যভাগকেই বল। 

হয় কণিয়। 1 | 
কগ্ডিসন্ড রিক্রেক - প্রত্যক্ষ 
সংযোগশুন্তভাবে কোন উত্তেজকের 
প্রভাবে জীবদেছে ষে প্রতিক্রিয়। 
স্বতঃই প্রকাশ পায় তাঁকে বলে 

রিজফ্লেঝস, অর্পাৎ স্বাভাবিক জৈব 
প্রতিক্রিয়া; যেমন-- সামনে খাদ্য 
দেখলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জিবে 
স্বভাবতই জল আসে। এখানে 

খাদ্য হলে। বাহিরের উত্তেজক, আর 

কন্ভেক্স 

তার রিফ্লেক্স হলে। লাল।-নি:সরণ। 
বিশেষ শিক্ষা বা অভ্যাসের ফলে 
এরূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কাঁধ- 
কারণ বদলে গেলেও জীবদেহে যে 
প্রতিক্রিয়৷ ঘটতে দেখ যায় তাঁকে 
বলে কগ্ডিসন্ড রিফ্লেব্স, বা নিয়ন্ত্রিত 
প্রতিক্রিয়। ৷ যেমন -- একটা ক্ষধাত 
কুকুরকে খাগ্য পরিবেশনের সময়ে 
প্রতিবারেই যদি ঘণ্টা্বনি কর! হয়, 
তাহলে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে খাছ্য 
দেখল, আর কুকুরের জিবে জল 
এল । এভাবে কিছুদিন অভ্যস্ত হলে 
ঘণ্টাধ্বনি শুনলেই কুকুরটাঁর জিবে 
জল আসবে, তার জন্যে আর 
খাগ্যেব আবশ্ক হবে না। একেই 

বলে ক.রি.। খাছ্যের গন্ধে বা দর্শনে 
লাল। আসে, এই স্বাভাবিক 
রিয্রেক্সের পরিবর্তে কণ্তিন্ড 
রিফ্বেক্স হলে। ঘণ্টাধ্বনির প্রভাবে 
লাল। স্যষ্টি। শারীর বিজ্ঞানের এই 
তথ্য ও তাতৎ্পধাঁদি সম্পরকে গবেষণার 
স্ত্রপাত করেন বাশিয়ার শ্বনামধগ্ 
বিজ্ঞানী প্যাভলভ 1 | 

কণ্টুর লাইন _-মানচিত্রে যে-সকপ 
রেখ টেনে 

কোন দেশের 

সমান উচ্চতা- 

বিশিষ্ট বিভিন্ন 

স্থান সমূহ 

দেখানে। হয়। 

কন্গতেক্স লেব্দা--উত্তল কাচথণ্ড, ব। 



কনিফের! 

লেন্স1' ; ঘষে বক্রতল কাচখগ্ডের 
মধ্যভাগ মোটা, অর্থাৎ 

কীেেল্দে যাঁর বক্রতা বাইরের 
দিকে । আবার মধ্যভাগ 
ভিতরের দিকে বক্র হলে 
তাঁকে বলে অবতল বা 

কনকেভ লেন্দ। (লেন্স? ) 

কনিফেরা -- মুক্তবীজী উদ্চিদ) ফার, 
পাইন প্রভৃতি জাতীয় যে-সব 
উদ্ভিদের বীজ কোন বীজাধারে 

(ওভাবি) আব 
থাকে না। এরূপ 
উন্মুক্ত বীজোৎ- 
পাদক উদ্িদদকে 
জাঁইমোম্পার্ন 1 

৬৮ ও বলা হয়। 
বায়ু- প্রবাহের 

সাহাযষো এদের 

কণুকেড, লেগ 

৮৫7৭ 
ফুলে রেণু-নিষেক ঘটার ফলে ওইরূপ 
বীজ উৎপন্ন হয়। চিত্রে 'প' পাইন, 
“ফ” ফার গাছ এবং 'ব" এ-জাতীয় 

বাঁজ দেখানে। হয়েছে। 

কক্রুফট; স্যার জন ডগ.লাঁদ -_ বুটিশ 
পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম ইয়র্কশায়ারে 
1897 খু, অগ্যাঁপি (1954 খুঃ) 
জীবিত। পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে 
মূল্যবান গবেষণী। পরমাণু বিজ্ঞানের 
জটিল তথ্যাদি আবিষ্কারের জন্ 
1951. খৃঃ নোবেল পুরস্কার লাড। 
বুটিশ পরমাণুশক্তি কমিশনের 
অধিকর্তা হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন। 

80 কশ্পেন্মেলন 

কম্পাল্সন নিউরোগিস--মানসিক 
রোগ ব! মনোবিকাঁর বিশেষ, যাতে 
রোগী অহেতুক কোঁন অর্থহীন কাজ 
নিয়মিতভাবে করতে উতস্থক হুয়; 
যেমন--পথ চলতে চলতে রাস্তার 

ধারে প্রত্যেকট। ল্যাম্প পোষ্ট ছুয়ে 
যাবে; এ-রোগে অকারণ একূপ 

একটা মানসিক বাধ্যবাধকতা জন্নায়। 

কম্পেন্সেসন ব্যালান্স _ ঘড়ির 
এক রকম বিশেষ ধরণের 'ব্যালান্স 

হুইল", য| এমনভাবে তৈরী যে বায়ু- 
মগ্ডলীয় উষ্ণতার 
পরিবর্তনে তার 

ট। আয়তনের পরি- 
বততন ঘটলেওতার 
ঘুর্ণন বা আবর্তন- 

কালের পরিমাপ 
ঠিক থাকে, সঠিক 

সময় নির্দেশের কোন ব্যাঘাত 
ঘটে ন1। এরূপ তাপ প্রতিষেধক 

ব্যালান্স হুইলে ( চিত্রান্ষায়ী ) 
ছুদিকের বক্র অংশদ্ধয় বিভিন্ন 
ধাতুতে তৈরী হয়। উষ্ণতা 
বৃদ্ধির ফলে ধাতুদ্ধয় বিভিন্ন হাঁরে 
(কোয়িফিসিয়েণ্ট অব এক্সপ্যান্সন 1) 
বরধধিত হওয়ায় অধিকতর বেঁকে 
যায় এবং উভয় অংশের ভারসাম্য 
কেন্ত্রীভিমুখী হয়। এর ফলে এ 
হুইল ব! চক্রের আবর্তন ব। দোঁলন- 
কাল ( পেওুলাম 1 ) সর্বদা! সঠিক 
ও স্থুনিদিষ্ট থাকে । 

কস্পেনসেসন ব্যালাঙ্গ 



কম্পোজিট? 

কম্পোজিট1--সপুষ্পক উদ্ভিদের এক 
১ শ্রেণী বিশেষ; ডেইজি 

প্রভৃতি যে-সব সপুষ্পক 
উদ্ভিদের প্রত্যেকটি ফুল 

পূর্ণাঙ্গ ফুলের একত্র 
সমাবেশে গঠিত হয় । 

কম্পোষ্টু- - এক বকম উদ্ধিজ্ঞ সার; 
লতা-পাত। প্রভৃতি উদ্ছিজ্জ পদার্থ 
পচিয়ে এরূপ সার প্রস্তত করা হয় । 
বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে এর মধ্যে 
উদ্ছিদের পরিপোষক নাইট্রোজেন- 
বল উৎকৃষ্ট সার জন্মায়। 

কমিউটেটর-_এক প্রকার বৈছুতিক 
স্ব; যার সাহায্যে তড়িং-প্রবাহের 
গতি পরবর্তন কর! সম্ভব হয়। 
বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক সাকিটের 1 তড়িং- 

প্রবাহকে পর 

পর সংগ্রহ করা, 
ব।কোন তড়িৎ- 

প্রবাহকে বিভিন্ন 
সার্কিটে প্রেরণ 

করবার জন্যেও এ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে । সাধারণতঃ ডায়নামে। 1 

যন্ত্রে গ্রয়োজনানুসাঁরে অণ্টারনেটি' 
(এ. পি.) কারেণ্টকে ভাইবেকই 
(ডি. মি.) কারেন্টে পরিবত্তিত 
করবার জন্টেই এই কমিউটেটর যন্ত্র 
সচরাচর ব্যবহাত হয়। 

কমেট -_ ধূমকেতু ; উজ্জল গ্যাপীয় 
জ্যোতিফ বিশেষ। মহাঁশুন্ে সুদীর্ঘ 

6 

8% করোনারি 

অধিবৃত্ত কক্ষপথে এরূপ জ্যোতিষ 
মহাবেগে ছুটে চলে। স্থধের 
আকর্ষণে কদাচি সৌর মগ্ডলে 
প্রবেশ করায় পৃথবী থেকে অল্প 
কালের জগ্ঠে দেখ! যায়। এর একটা 
অত্যুজ্জলপ কেন্দ্র ও অনুজ্জল দীর্ঘ 
পুচ্ছ দৃষ্ট হয়ে থাকে। 

করোনা -_- গ্রহণের ( ইক্লিপস, 
সোলার 1) সময়ে হুযের চারদিকে 
যে সাদ পরিমণ্ডল দেখ। যায়। এট। 
স্থদের ক্রোমোন্ফিয়ারের 1 বহির্বলয় 
অ'শ। কুয়াশার দিনে ব। ঘন।-কাচের 
ভিতর দিয়ে দেখলে হুষের চারদিকে 
এরূপ শ্বেতা বলয় দুষ্ট হয়। 

করোনারি আর্টারি_ হংপিণ্ডে রক্ত 
চলাচলের জন্যে তার ছুদিকে যে-ছুটি 
রক্তবহ। নল থাকে । করোনারি 
থ.ন্থোসিস, রোগ বিশেষ যাতে 

ট হৃংপিণ্ডের এই 
নল পথের 
কোথাও রুক্ত 

জমে চলাচল 
বন্ধ হয়ে যায়, 
ফলে হৃংস্পন্দন 
বন্ধ হয়ে পহণ। 

রোগীর মৃত্যু ঘটে বস্তত; একে 
করোনাঁরি অক্,সান 1 বলাই সঙ্গত। 

করোনারি সাকুঁলেসন-_ হৎপিণ্ডে 
রক্ত চলাচল ও সরবরাহের ব্যবস্থা 
যার সাহাধ্যে শির। ও ধমনীর পথে 
সারা দেহে রক্ত চলাচল করে। 

ঝকরোনারি মান্গাবি 



কয়োল। 

করোলা -- ফুলের বীজ-কোৌষের 
চারদিকে চক্রাকারে সজ্জিত বর্ণ- 

বৈচিত্র্যময় দলপত্র সমূহ বা 
বক) এদের প্রধান কাজ 

হলো ফুলের বীজকোষে 
কয়োলা রেণু-নিষেকের সাহায্যের 

জন্যে বর্ণশোভায় গ্রলুন্ধ করে কীট- 
পতঙ্গদের আকৃষ্ট কর|। 

করোসিভ সারিমেট _ মার্কিউক্িক 
ক্লোবাইডের (77£015) এক বিশেষ 

নাম। বিষাক্ত পদার্থ বলে জীবাণু 
নাঁশক ওধধাদিতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়; 
ফটো গ্রাফিতেও 1 এর কিছু ব্যবহার 
আছে। করোসন মানেক্ষয় বা 

জারণ, করোলিভ মানে যার 
সংস্পর্শে পদার্থাদি ক্ষয়ে যায়) যেমন 
আঁপিডের সংস্পর্শে ধাতব পদাথ 
গয়ে যাঁয়, বা জারিত হয়। 

কষ্টিক আযাল্কালি __ কিক পটদ 
( পটাসিয়াম হাইড্ুক্সাইডঃ 7017) 
এবং কষ্টিক ঘোড। (সোডিয়াম 
হাইড্রক্সাইড, 1907 )। এগুলো 
অত্যন্ত ক্ষারধর্মী, হাতে লাগলে 
হাত জলে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক 
শিল্পে এই ছু'রুকম কিক আযাল- 
কালির 1 যথেষ্ট গ্রয়োজন হয়। 
কস্মিক-রে- মহাজাগতিক রশ্শি। 
মহাশুন্ত থেকে অতি ুন্ম বিভিন্ন 
মৌলিক কণিক1, বিশেষ করে তড়ি- 
তাবিষ্ট (আয়ন ) কণিকা সমূহ 
বায়ণ্ডল তেদ করে এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে 
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অহর্হঃ বধিত হচ্ছে । এই তড়িৎ- 
কণিকার অজন্ত্র ধারা আদছে অতি 

বুগ্ম তরঙ্গের আকারে, আর তা 

. অদৃশ্য আলোক-রশ্ির মত মহা শূন্বে 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। স্থ্দীর্ঘ 
পথ অতিক্রম করবার সময় এদের 
সংগঠক নিউট্রন, প্রোটন + প্রভৃতি 
বিভিন্ন কণিকার পরম্পর সংঘাতে 
মেসন1 নামে এক রকম নূতন 
কণিকার সৃষ্টি হয়। ভূ-পৃষ্ঠে যে 
কস্মিক রশ্মি পৌছায় তার প্রায় 
তিন-চতুর্থাংশই এই মেসন-কণিক।। 
জগতের স্থষ্টি-রহস্তের মূলে এই অনৃষ্ঠ 
রশ্মির প্রভাব কতখান ত। বিশেষ 
গবেষণার বিহয়। 

। কসমোগনি __ বিশ্বের স্ষ্টি-রৃহস্তের 
আলোচনা-বিজ্ঞান; গ্রহ নগত্রা্দির 
স্থষ্টি বা উৎপত্তি সম্পকীয় বিভিন্ন 
মতবাদের আলোচন]। 

কষ্মোলজি -- জ্যোতিবিজ্ঞানের 
শাখা; বিভিন্ন জ্যোতিষ্ষের আকার, 

আয়তন, গতি প্রকৃতি ও পারস্পরিক 
সম্পর্কাদি বিষয়ক তত্বীয় বিজ্ঞান । 

কাইনেম্যাটিক -_- গতিবিজ্ঞান; 
কোন চলমান বস্তর গতিবেগ, ত্বরণ 

(আক্সিলারেমন 1), শক্তি, ভর 
প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদির আলোচনা 
বিজ্ঞানের যে শাখার অন্তর্গত। 

কাইনেটিক এনার্জি-_গতীয় শক্তি) 
গতির প্রভাবে চলমান বস্ততে যে 
শক্তি সঞ্চারিত হয়; যেমন, জল- 
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ক্োত ব| বাসুপ্রবাহের বেগশক্কি, সিয়াম পেয়ে পরিপুষ্ট ও কঠিন হাড়ে 
যার প্রভাবে টার্বাইন 1, উইণ্ড পরিণত হয়। 
মিল 1 প্রতৃতি চলে। এই শক্তি কাডিনাল-_ প্রধান, সবিশেষ প্রয়ো- 
আর্গ বাফুট-পাউগ্যাল1 এককে জনীয়। যেমন-__ কম্পাস 1 যন্ত্রের 
পরিমিত হয়ে থাকে । এর পরিমীণ “কার্ডিনাল পয়ে্টস” হলো পৃধ, 
নির্ধারণের সুত্র হলে। 7 ঠু 108 পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারিটি 
( এখানে চু হলে এনার্জি বা শক্তি, দিক-নিরদেশক বিন্দু চতুষ্ঠয়। 
1) হলো বস্তর মাস্! বা ভর, আর কাডিয়াজল _- করূর ( ক্যাক্ষর 1) 
৬ হলো! বস্তটার গতিবেগ |) থেকে প্রস্তর এক প্রকার রাসায়নিক 

£ভষজ পদাথের ব্য 
টািএরাজাজা ভারা বহারিক নাম। 

পু ৃ মস্তক ও £মরুদণ্ডের উপরে এর 'পন্দন প্রতৃতির গতি-নির্দেশক এক  ভেষজ-উত্তেজক প্রভাবের ফলে শ্বা €কম বস্ত্র বিশেষ । এ-যস্ত্রে ভধাকালি ও ্ প্রশ্বাস ক্রিয়। এবং হৃৎপিগ্ডের কাঁ- মাখা ? 'খানো একটা গোলাকার পাত্রের কারিতা হনিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন য় এক রকম 
রে এ ্ রঃ নাককোটিক 1 পদাথাদির বিষক্তিয়। 

ভা ভানালে প্রশমনে এবং কোন কোন মানসিক 
নি লু: ঝাঁকে মিরর রাহে রং ট। বাবহৃত হয়। 

৮৫ বাবস্থায় দেহের কানণলাইট-- পটাসিয়াম « ম্যাগ্রি- 

সংস্পর্শে ওই . সিয়াম-ঘটিত আকরিক লবণ বিশেষ; 
কলম বিভিন্ন কোন কোন লবণ-হদের বিশুঙ্ক 

কাইমোগ্রাক স্পন্দনের গতি তলদেশে খনিজ আকারে পাওয়া 
অন্থযাঁয়ী কম্পিত হয় এবং ভড়িৎ- যায়। এট! কখন কখন জমির সার 
প্রভাবে ঘূর্ণায়মান পাত্রটার গায়ে হিসাবে বাবহ্ৃত হয়। প্রাকৃতিক 
রেখাপাত করে। পটাঁপের? প্রধান খনিজ উংস। 

কানিভোরা- মাণসতৃক প্রাণিগোষ্টি। 
নরম হাঁড়। উপযুক্ত পরিমাণ কাল. যেমন-_ সিংহ, ব্যাস প্রস্থতি। গরু, 
পিয়াষের + অভাবে অপরিপুষ্ট এপ ছাগল হলো হাবিভোর11, মানে 
অস্থি নমনীয় ও স্টিতিস্থাপক হয়ে তৃণভূক গ্রাণী। 
থাকে। শিশুদের দেহে যথেষ্ট কার্বন-_ মৌলিক পদার্ঘ; সাংকেতিক 

কার্টিলেজ থাকে, যা বয়োবৃদ্ধির চিহ্ন 0, পারমাণবিক ওজন 120] 
সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যাল- পারমাণবিক সংখ্য। 6; এটা খনিজ 

কাটিলেজ __ ডক্ষণাস্থি। প্রাণীদেছের 



কার্বন 

কয়লা, কাঠ-কয়লা, ভূষাকালি, 
গ্রযাফাইট +, হীরক প্রভৃতি পদার্থের 
প্রধান মৌলিক উপাদান । খাছ্যের 
কার্নন.' অংশের দহনক্রিয়ার ফলেই 

জীবদেছে তাঁপ ও শক্তির সঞ্চার 

হয়। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সঙ্গে 

এব রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন 

কাঁরাইড 1 সপ্ট স্যটি হয়ে থাকে। 
বাতাসে কিছু কার্বন-ডাইঅক্মাইড 

গাঁসপ আছে, এজন্যে চুণের জল 

খোল। বাতাসে রাখলে সাদ] হয়ে 

যায়, ক্যালপিয়াম কাঁবনেট তৈরী 

হয়। জীবের দেহাভাস্তরে শ্বাসবাযুর 
আক্সজেন খাছ্যের কাবধন-উপাদ্পানকে 

গ্বাসপ্রত্থা(স উৎপল 

0০; 

তে প্রানী ভক্ষিত উদ্িদ 
উদ্ভাবিত ৯২7 

জিনিস, পি
 ২২৯৭ 

বাছুর ৫০, 
৯৬ 
হহছে উদ্পা। উট 

স্াারাহাা। হি ধল! 

হা 
ভা বি আজ বা এ পচ 

£ কাধহাইছেড লি 
ভে উদ্ভিদের হাবহাত ০৯৪ 

হাটি বি ৪৮ 
০ আচ খা চি গু ও পচ ও 

পুডিয়ে কীবন-ডাইঅক্মাইভ 1 গ্যাঁস 
কটি কমে, আর ত৷ গ্রশ্বাসের সঙ্গে 
বেরিয়ে বাষুতে মিশে যাঁয়। এদিকে 
উত্তিদ আবার সেই কার্বন-ডাই- 
অক্সাইড টেনে নিয়ে তার কার্বন 
অংশ আত্মস্থ করে দেহের পুষ্টি সাধন 
কবে, আব অক্সিজেন বাঁতামে ছেড়ে 
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দেয়। আবার এভাবে উৎপন্ন 

কাঁবন-বহল উদ্ভিজ্জ খাগ্যারদদি খেয়ে 

প্রাণীরা বেঁচে থাকে । এসব প্রার- 
তিক ব্যবস্থায় কার্বন প্রাণী ও 
উদ্ভিদের মধ্যে ক্রমাগত চক্রাকারে 
ঘুরছে; এই ব্যাপারটাকে বলে 
কার্বন সাইকৃল বা কার্বনের চক্র- 
গতি। এভাবে পৃথিবীর বাযুমগুলে 
অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিক থাকছে, 
জীব-জগত রক্ষা পাচ্ছে। 

ূ 
৷ কার্বনিফেরাস রক -_ ভৃ-্তরের 

অঙ্গারীভূত কঠিন শিল; ভূগর্ভের 
যে স্তরে কয়লা সঞ্চিত আছে। 
ভূতাঁত্বিক গবেষণায় স্থির হয়েছে, 
পৃথিবীর এই অঙ্ারশিলা-স্তর প্রায় 
25 কোটি বছর পূর্ে গঠিত হয়েছে। 

কার্বনিক আসিড -- কার্বন ডাই 
অক্সাইড (009) গ্যাসের জলীয় 
দ্রব, ন১০00$, অত্যান্ত মুছু একটা 
আাসিভ। উনুক্ত বাঁখলে এর প্রায় 
সম্পূর্ণ কার্বন-ডাইঅক্সাইছ গ্যাস 
বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায়। এর 

রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন 

স্টই হলে। বিভিন্ন কার্বনেট। 
অনেক সময় এ থেকে (আযামিড 

সল্ট + ) বাইকার্বনেটও স্থষ্টি হয়ে 

থাকে । চাপ প্রয়োগ কবে কৌশলে 
প্রচুর কার্বন-ডাইঅক্সাইভ গ্যাস 
জলে দ্রবীভূত ও সম্পৃক্ত করে সোডা 
ওয়াটার + তৈরী করা হয়; মূলতঃ 

জিনিসট] 'কার্বনিক আঁসিড?। 



কার্বলিক 

কার্বলিক আ্যাসিড -- এর অপর 
নাম ফিনল ; রাসায়নিক স্তর 
0675053 সাদ| স্কটিকাকার 
পদার্থ । জলে ভ্রবণীয়, বিষাক্ত পদাথ, 
তীব্র আপসিড-ধর্মী, যাতে লাগে তা 
পুড়ে ক্ষয়ে যায় । একটা বিশেষ গন্ধ 
অছে। বীজাণুরোধক ( ডিস্ইন্- 
কাক্টাণ্ট 1 ) পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত 

হয়; রংওপ্রাস্টিক? শিল্পেও এর 
যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। 

কার্বাইড -_- কাধাইড নান। রকমের 

হতে পারে, বিশেষভাবে “ক্যালসিয়াম 
কাবাইড, বুঝায়; ক্যালপিয়াম ও 
কাবনের যৌগিক পদার্থ, 04043 

বিশুদ্ধ অবস্থায় সাদ। থাকে, কিন্তু 
সাধারণতঃ এক রকম ধৃনর বণের 
কঠিন পদার্থরূপেই পাওয়। যায়। 
এর মধ্যে জল দিলে এসিটিলিন 1 
গযান (02179) জন্মায়। যা বাণারে 

জালালে আলো দেয়। একেই 
বলে “কাবাইড লাইট? । ক্যালসিয়াম 
অক্মাইড বা চুণের সঙ্গে কাবন 

85 কাবুরেচর 

হাইড্রেট পদার্থ। খাগ্যের কাবো- 
হাইড্রেট উপাদানই জীবের দেহা- 
ভ্যন্তরে জলে-পুড়ে হজম হয়ে দেহের 
তাপ ও শক্তি জোগায়। 

কার্বোর্যাগডাম _ গাঁ ধূসর বণের 
এক রকম স্থুকঠিন ও ক্ষুদ্র ্ষটিকাকার 
পদাথের বিশেষ নাম; রাসায়নিক 
হিসেবে জিনিসটা “সিলিকন কাবাইড' 
(510) । এর কাঠিন্ত প্রায় হীরকের 
মত। ধাতব অস্ত্র-শস্ত্রের ধার ঘসে 

তীক্ষ করবার জন্যে এর চূর্ণ ব্যবহৃত 
হয়। সিলিকা (5105 ) অথাং 

বালি ? কয়লা মিশিয়ে ইলেক্টি.ক 
ফানেসে প্রায় 2000০ সেন্টিগ্রেড 
তাপে গলিয়ে পদাথ টা উৎপন্ন হয়। 

কাবুররেটর _ পেউ্ল-টালিত 
ইঞ্জিনের একট। যন্ত্রাংশ বিশেষ ; এর 
যান্ত্রিক ব্যবস্থায় জালানি তেলের 
স্ুক্ম ধারার সঙ্গে প্রয়োজনানরূপ 

পরল্দগঙ্গ। বাযু মিশ্রিত হয়ে 
% | সিলিগারের মধ্যে 

মিশিয়ে ইলেক্টি,ক চুল্লীতে উচ্চ ; যায়) সেখানে 

তাপে উত্তপ্ত করে ক্যালপিয়াম : চুঁ*্ বিশেষ বৈছ্যতিক 

কাবাইড তৈরী কর! হয়। ূ 1/%| প্রক্রিয়ায় ষ্ট 

কার্বোহাইডেে্ট _ এক শ্রেণীর 4 অ গিস্ুলিঙ্গের 
রাপায়নিক পদার্থের সাধারণ নাম। ৰ কাবুরেটর (ইলেক্টি ক স্পাক) 

স.ম্পর্শে ওই মিশ্রিত পদার্থে বিস্ফোরণ 
যৌগিক পদার্থ; সাধারণ রালায়নিক | ঘটে দহনক্রিয়। চলে । এই প্রক্রিয়াকে 

স্থত্র ০09 নু, শ্বেতপার, শর্করা, ৷ বলে ইণ্টারন্তাল কম্বাস্দন” 1. ব। 
ম.কোন,1 সেলুলোজ 1 (কাঠের | আভ্যন্তরীন দহনক্রিয়।। এর তাপে 
আন ) প্রভৃতি হলে! বিভিন্ন কার্বকে- 1 উৎপন্ন গ্যাদের চাপে ইঞ্জিন চলে । 

কাবন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের 



কামিনেটিভ 

কামিনেটিভ -_- অক্রনাশক উষধ ) 
যে ওধধের ক্রিয়ায় পাকস্থলীর অঙ্্- 
জনিত অন্বস্তি ও বায়ুর প্রকোপ 
প্রশমিত হয়, যেমন _- “বাই কার্বনেট 
অব সোড। 1 | 

কালার ইত্ডেক্স -_ দীর্ঘতর তরঙ্গ- 

দৈর্দোর (লাল) রশ্মি আমাদের 

চোখে উজ্জ্লতর দেখায় সত. কিন্ত 
ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর তার 
প্রভাব ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘের রশ্মি 
অপেক্ষ। কম। স্থতরা" রক্তবর্ণের 

কোন নক্ষত্র চোখে উজ্জল দেখাবে, 
কিন্তু তার ফটোগ্রাফে অনুজ্বল 
প্রতিভাত হবে। এই ছুই অবস্থায় 
কোন নক্ষত্রের ওজ্জল্যের পার্থক্য 

নিরূপক পরিমাপকে এ নক্ষত্রের 
কা ই. বলা হয়। এ থেকে দূরাগত 
আলোকরশ্রির এজ্জল্যের বিতিন্নতার 
সাহায্যে বিভিন্ন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ধোর 
পরিমাণ নিণয় করা যায়। তা থেকে 
আবার উৎসের (নক্ষত্রের) উষ্ণতাঁও 
(টেম্পারেচার ! ) সহজেই নির্ণয় 
করা যেতে পারে। জীবদেহের 
রক্তের “কালার ইত্েক্স' হলে! 

প্রতোকটি বক্তকোঁষে ষতট। পরিমাণ 
হিমোগ্লোবিন রয়েছে। এই 
পরিমাণের, বা কালার ইগ্ডেকের 
উপরেই রক্তের অক্সিজেন! গ্রহণ 
করবার ক্ষমতা নির্ভর করে। 

কাষ্ঠ আয়রন __ ঢালাই লোহা; 
বস্তত; অবিশ্ুদ্ধ ভদ্গুর লৌহ, ঘাঁকে 
পিগ-আয়রন 1 বলা হয়। খনিজ 

কিপন 

লৌহ-প্রস্তর থেকে বরাষ্ট ফানেস-এর 

সাহাযো এই অবিশুব্ধ লৌহ পাওয়। 
যায়। এর মধ্যে 2% থেকে 45% 
কাবন, সামান্ত কিছু ম্যাঙ্গাশিজ 1, 
গন্ধক, সিলিকন প্রভৃতি থাকে। 

গলিয়ে ছাচে ঢেলে এ দিয়ে রেলিং, 
কড়াই 'প্রহৃতি বিভিন্ন জিনিল তৈরী 
হয়। ভগ্গুর বলে এ-রকম লোহাকে 

পুড়িয়ে পিটিয়ে কোন জিনিস তৈরী 
কর| যায় নাঃ আগে একে স্টিল বা 
টু আয়রন? করে নিতে হয় । 

কিউমুলাস্ __ ঘনীভূত মেঘপুগ; 
যে মেঘরাশি উপরের বায়ুস্তরের 
____, ঠাণ্ডায় জমে ঘণীভূত 

ও ই হওয়ার ফলে তার 
$7)/8 প্রাস্তদেশ আকাশের 
৮ গারে স্পষ্ট রেখায় 
কিউমুলাম মেণ পরিদু্ট হয়। 

কিডনি _ মৃত্রাধীর, বক্ষ-পঞ্জরের 
নিম্ুভাগে অবস্থিত ফুস্ফুস্ (লাংস 1) 
ও প্রীহার (ম্পি.ন 1) শীচের দিকে 
সংলগ্ল একটি 177 

খলের আকৃতি- -17৮% 
বিশিষ্ট প্রত্যঙ্গ। 

এর মধ্যে 

রক্তের দূষিত স্ব 
জলীয় অংশ 
(মুত্র) ছেঁকে কিডনি (মৃত্রাশয় ) 
এসে জমে। আমাদের দেহের দু'পাশে 
ছু'টা কিডনি বা! মৃত্রাশয় রয়েছে । 
কিপ আ্যাপারেটাস -- রসায়না- 
গাঁরে বিভিন্ন গ্যাস উৎপাদনের জন্তে 



কিলো 

ব্যবহৃত এক রকম ষন্ত্র। উত্তাপ 

বাতিবেকে কঠিন পদার্থের উপর 
তরল পদার্থের 

রি (আযসিডের ) 
ইই্া-আস্ঙি রাসায়নিক 

ক্রিয়ার ফলে 
গস কোন গ্যাস 

উৎপন্ন ছলে এই 

যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে । যতক্ষণ 

এর থেকেগ্যাল 

ব্যবহার কর। হয় 
ততক্ষণ বাপায়নিক ক্রিয়ার ফলে 

গ্যাদট। উৎপন্ন হতে থাঁকে। নির্গমন- 
নল বন্ধ করলে ভিতরের গ্যাসের 
চাঁপে আপিভ উপরের পাত্রে উঠে 

যায়, আর গ্যাসের উত্পাদন ৭ সঙ্গে 
সঞ্গে বন্ধ হয়ে মায়। 

কিলে। _ মেটিক এককে হাজার 
অর্থে শব্দট| ব্যবহৃত হয়; যেমন, 

কিলোগ্রাম হলো এক হাজার 
গ্রাম) কিলোমিটার--এক হাজার 
মিটার 1; কিলৌলাইক্ল 1 ইত্যাদি। 
কিলোসাইক্ল -_ প্রতি সেকেও্ডে 
কোন পরিবতা তড়িৎ-প্র বাছের 
(অল্টানেটিং কারেণ্ট 1) এক হাজার 
বার পুর্ণ আবর্তন, বা! দিকপরিবর্তন । 
তড়িং-বিজ্ঞানে পরিবর্তী প্রবাহের 
গতি-পরিবর্তনকে, (অর্থাৎ *+ 
ধন তড়িৎ্-দ্বার থেকে *-7 খণ্- 

তড়িতদবারে পৌছে পুনরায় ধন- 
ভড়িত্ঘবারে প্রত্যাবর্তনকে ) বলে 

_ ০৪০৯. সাসিড 
1৮" ম্যাপানেটাস 

কেগংজার 

সাইকৃল। আবার প্রেরক-কেন্জ 
থেকে রেডিও 1 তরঙ্গের বিচ্ছুরণ 
সেকেণ্ডে এক হাজার বার হলেও 

কিলোসাইক্ল বলা হয়। 
কেজিন -_ দুধের প্রোটিন অংশ; শুষ্ক 
ছাঁনা। সামান্য হল্দে পদার্থ। গরম 
দুধে আঁমিড ব। কোন অস্ত্র পদার্থ 
মেশালে কেজিনের ভাগ পৃথক হয়ে 
যায়। কৃত্রিম স্থৃতা, প্র্যাস্টিক 1, রং, 
পেইণ্ট প্রভৃতি নানা শিল্পে এর 
ব্যবহার আছে। কেজিন দিয়ে ষে 
প্লাস্টিক তৈরী হয় তাতে সহজেই 
সুদৃশ্য রং ধরে, দাঁমেও সম্ত। পডে। 

এ-দিয়ে বোতাম, ফাঁউণ্টেন পেন 
প্রভৃতি বিভিন্ন মস্থণ ও সদৃশ্ঠ জিনিস 
তৈরী কর' হয়ে থাকে । 
কেপলার, জোঁহান -- জানান 

জ্যোতিবিজ্ঞানী, জন্ম 1571 এগাব্ধ, 
মৃত্যু 1630 খু:। বিখ্যাত জ্যোতিবিদ 
টাঁইকে ব্রাহির 1 স্থযোগা ছাত্র ও 
সহকারী । স্বপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ; 
জ্যোঁতির্বিজ।নে অসামান্ত দান। 
মৌর মগুলীয় গ্রহরাঁজির গতি- 
বিষয়ক তিনটি তর আবিষ্কারে 
সমধিক প্রপিন্ধি; এই 'কেপলারস্ 
জজ” বাুত্র তিনটি: (1) প্রত্যেক 
গ্রহই হূর্ধকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের একটিতে 
রেখে উপবৃত্বীয় কক্ষপথে প্রদক্ষিণ 
করছে, (2) কোন গ্রহের সৌর- 
পরিক্রমা-কালের বর্গফল হৃর্ব থেকে 
তার দূরত্বের ঘনফলের সঙ্গে আঙ্- 
পাতিক হবে (3) পন্িক্রমাকালে স্ব 



কেফিন 

থেকে কোন গ্রহের উপবৃত্ত-পথের 
সংযোজক ব্যাপার্বরেখ। সময়ের লম- 
ব্যবধানে সর্বদ! সমপরিমাণ স্থান 
অতিক্রম করে। 

কেফিন -- সাদা স্কটিকাকার জৈব 
রাসায়নিক পদার্থ; গলনাংক 235” 
ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কফি ও চাঁয়ের 
পাতা থেকে নিষ্কাশিত একট। 
আল্কালয়েড + পদার্থ । ষধরূপে 
ব্যবহৃত হয়; হৃংপিণ্ডের উপর এর 
বিশেষ ভেষজ-শক্তি আছে । 

কেমোথিরাপি -_ চিকিৎসা পদ্ধতি 
বিশেষ; যাঁতে কোনবপ রাঁসীয়নিক 
পদার্থ ওষধ হিসাবে প্রয়োগ করে 
বোগ-জীবাঁণু ধ্বংস করা হয়; কিন্তু 
রোগীর শরীরের উপর তাঁর কোন 
প্রভাব বিস্তার করে না; যেমন-- 
নিউমোনিয়া রোগে সাল্ফোনে- 
মাইড দেওয়। হয়, মিফিলিসে স্তাল্- 
ভার্সন 1 | সাধারণ ওধধে রোগের 
যন্ত্রণ। ও উপসর্গগুলে। কমায়, এবং 
রোগের প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়; 
কিন্তু কেমোথিরাপির ওষধে কেবল 

জীবাণুনাঁশের কাজ করে মাত্র। 
কেল ভিন, উইলিয়াম টমসন, লর্ড 
বৃটিশ বিজ্ঞানী ও আবিষারক; বেল- 
ফাস্টে জন্ম 1824 খুঃ, মৃত্যু 1907 
থুঃ। মাত্র 22 বছর বয়সে গ্লাগে। 
বিশ্ব বিভা লয়ে গ্রকৃতি-বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক -- একাদিক্রমে 53 বছর 
অধ্যাপন। ও গবেষণ|। বহু মুল্যবান 
তথ্য আবিষ্কার ও যন্ত্র উদ্ভাবন--- 

সপ ৯৯ শিপ পপি পপি 

কুইক সিল্ভার 

পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ, আলোকের 
তরঙ্গগতি, গ্যানীয় মিশ্রণের সত্তর, 
আব সোলিউট 1 টেম্পারেচার 
স্কেল (কেল্ভিন স্কেল, 0০%- 
_:2730), ভড়িৎশক্তি পরিমাঁপক 

বিভিন্ন যন্ত্র, দরিগদর্শন যন্ত্র (নৌ- 
বিভাগের চুম্বকীয় কম্পাস ) প্রস্তুতি 
বহু মূল্যবান অবদান। তড়িং- 
বিজ্ঞানের প্রভৃত উন্নতি বিধান; 
লিডেন জার 1 নিয়ে এর অভিনব 
পরীক্ষার ফলাফলের উপরে হার্জের 
বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কারের কৃতিত্ব 
নির্ভরশীল। আমেরিকার সঙ্গে 
ইংলগ্ের টেলিগ্রাফ সংযোগ সাধনে 
আট্লার্টিক মহাঁপাগরের মধ্য দিয়ে 
বৈছ্যাতিক তার সন্গিবেশের সফল 
পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্ঠ 
অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব। 
কুইক লাইম -- চুন, ক্যালপিয়াম 
অক্সাইড, 0803 ভাটিতে পাথর 
পুড়িয়ে তৈরী হয়। বাঁড়ীঘর তৈরী 
করতে ইটের গাঁখুনিতে ব্যবহৃত 
হয়। এতে জল দিলে উত্তপ্ত হয়ে 
ওঠে ( এক্সোথামিক 1) এবং জলের 
রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরী হয় কলি- 
চুন, (ক্যালসিয়াম হাইডরক্সাইড ) 
0৪007), ল্লেকড লাইম 1 । 
কুইক সিল্ভার -- পারদ বা 
মার্কারির 1 বিশেষ নাম। 

কুরি, পিরি __ ফরাঁদী পদার্থবিজ্ঞানী, 
প্যারিসে জন্ম 1859 থৃঃ, মৃত্য 1906 
খৃঃ | পদার্থের তেজক্রিয়তা (রেডিও 
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আযক্টিভিটি 1) সম্বন্ধীয় গবেষণার 
জন্য প্রসিদ্ধি_-স্্ী মেরি কুরির 
সাহায্য ও সহযোগিতায় পিচ. 
ব্েণ্ড? থেকে 1898 খু; তেজক্ষিয় 
ধাতু পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম 1 
আবিষ্ষার । 1903 থৃস্টাবে হেন্রি 
বেকারেলের ? সঙ্গে কুৰি-দম্পতীও 
যুগ্মভাবে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল 
পুরস্কার লাঁভ করেন। কেলাদিত 
পদার্থের তড়িৎ-ধর্ম সম্বন্ধে ও মূল্যবান 
গবেষণা । অকালে প্যারিসের রাজ- 
পথে দুর্ঘটনায় জীবনাবসান। 

কুরিঃ ম্যাডাম মেরি __ পোল্যাণ্ডের 
এয়ারম নগরে জন্ম 1867 খৃঃ, মৃত্যু 

1934 থুঃ। অধ্যাপক পিরি কুরির 
ছাত্রী, 1895 খৃঃ তাকে বিবাহ। 
তেজক্ষিয় ধাতু পোলোনিয়াম 1 ও 
রেডিয়াম 1 আবিষ্কারের জন্য স্বামী 
পিরি কুরির সঙ্গে কৃতিত্বের সমভাগী, 
1903 খুঃ যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার 
লাঁভ। স্বামী পিরি কুরির মৃত্যুর 
পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ- 
বিদ্যার অধ্যাপিক1; তেজক্ষিয়তা 
সম্পর্কে উন্নততর গবেষণা । 191] 
থুঃ রসাঁয়ন-বিজ্ঞানে পুনরায় নোবেল 
পুরস্কার লাঁভ। ওয়ার্ন বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে রেডিও লজি বিষয়ে 
অধ্যাপিকা নিযুক্ত 1919 খুঃ। 

কন্যা ইরিন কুরি ও খ্যাতনাম। 
বিজ্ঞানী ছিলেন; ইনিও তার স্বামী 
ফ্রেডারিক €জালিও কুরির দে 

কুশঃ ডাঃ 

কোএঞজাইম 

যুগ্ভাবে 1935 খুঃ রসায়ন-বিজ্ঞানে 
নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

কুজম্ৰ) চালদ অগান্টাইন ডি. _ 
ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম 1736 
থৃঃ মৃত্যু 1806 থুঃ। তড়িৎ ও চুম্বক 
বিজ্ঞানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
আবি্ষার ও স্তর নির্ধারণ নামান্থ- 
সারে তড়িৎশক্তির পরিমাঁণ-সুচক 
কুলম্ব” 1 একক প্রচলিত । 

কুলম্ব - তড়িৎশক্তির একক 
পরিমাণ; প্রতি সেকেণ্ডে এক 
আযম্পিয়ার 1 ভড়িৎ-প্রবাহের ফলে 
যতট! তড়িংশক্তি ব্যয়িত হয়। 
ইলেক্ট্রোলিসিস 1 প্রক্রিয়ায় এক 
কুলম্ব তড়িতে '001118 গ্র্যাম 
রৌপ্য-কণিক। বিশ্সিষ্ট হয়ে থাকে । 

পলিকার্প _- মার্কিন 
পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম জার্ানীতে 
19]] খৃষ্টাব্দে, অগ্যাপি (1960 খুঃ) 

জীবিত। কলম্বিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পদণর্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে 
পরমীণুর উপাদানিক গঠন-বিন্তাস 
সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা । 1933 
খুষ্ঠান্দে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বুটিশ 
বিজ্ঞানী মরিস ডির্যাক কতৃক 
প্রবর্তিত পদার্থের পারমাণবিক 

গঠন? সম্পকীয় মতবাদের সংশোধন 
ও উন্নততর ব্যাখ্যা। 1955 খুষ্ঠাব্দে 

ডাঃ ত্র. ই. ল্যান্বের 1 সঙ্গে 
যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ। 

কোঁএগডাইম _- জীবদেহে বিভিন্ন 
এঞ্রাই মের 1 জৈব রাপায়নিক 



কোকেন 

ক্রিপ্পনার সহায়ক বিতিন্ন জৈব 
পদার্থকে বলে কোএঞ্কাইম; এগুলি 
সব ভিটামিন 1, অথব। ভিট।মিন- 
ঘটিত পদার্থ । দেহাত্যন্তরস্থ বিভিন্ন 
জব ক্রিয়ায় এগ্াইষের উপযোগিত। 
অনাধারণ। কিন্তু এগুলি পরিমাণে 
থাকে অতিমলামান্ত। আবার বিভিন্ন 
কে(এঞ্জাইম ব| ভিটামিনের পরিমাণ 
আরও কম, কিন্তু তার অভাবে 
এঞ্জাইমের কাদকারিত। সার্থক হয় 
ন।। কাজেই স্বাস্থ্যের পক্ষে সক্মাতি 

সক্ষম পরিমাণে হলে৭ কোএঞ্াইম 

বা ভিটামিন অপরিহাধ। 

কোকেন--আযল্ক্যালয়েড 1 শ্রেণীর 
এক রকম সাদ! ও কঠিন উদ্ভিজ্ঞ 
পদ্দার্থ; কোক। নামক এক প্রকার 
উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত । পদাথটা বিশেষ 
আানেস্থেটিক 1 শক্তিশম্পন্ত, কিন্ধু এর 
উগ্র মাদ্কত। দোষ আছে, দুবন্ত 
নেশার জিনিপ। আজকাল কৃত্রিম 
উপায়ে রপায়নাগারেই কোকেন 
প্রন্তত কর। সম্ভব হয়েছে। 
কোচিনিল -- 'ককান-ককৃটি' নামক 
এক প্রকার পোকার বিশু দেহাব- 
শেষ থেকে ষে স্বাভাবিক উজ্জ্বল 

ল।/ল বং নক্ষাঁশিত হয়। 
€কোপারনিকাস নিম্টেম - ষোড়শ 
শতাব্দীতে বিজ্ঞানী কোপারনিকাঁস 
প্রচার করেন যে, পৃথিবী ও অন্তান্ 
গ্রহ সব আপন আপন কক্ষপথে 
সূর্ধকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে; 
জেযোতিবিগ্ঠাপ্স সৌর পরিবারের গতি 

90 কোলন 

সম্পকাঁয় এই মতবাদ পরীক্ষিত ও 
সর্বতোভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 
তার আগে টলেমি নামক এক 
পণ্ডিতের এরূপ এক ভান্ত মতবাদ 
প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র 
করেই সুর্য ও গ্রহগুলি ঘুরে চলেছে; 
ঘেমন আমর সহজ বুদ্ধিতে সাদা 
চোখে দেখতে পাঁই। 

কোম। -- সম্পূণ অচৈতন্য অবস্থা। 
চিকিংস!বিজ্ঞানে কঠিন রোগীর 
এবূপ অচৈতন্য অবস্থাকে “কোমা 
পেজ? বলা হয়। 

কোরাগাণ্ - আযালুমিনিয়াম 
অক্সাইডের শ্কটিকাঁকার কঠিন দাঁন।। 
এর কাঠিন্যও কাবোর্যাগায়ের 1 
মত, প্রায় হীরকের তুল্য। এর চর্ণ 
দিয়ে যাল্ত্রিক বাবস্থায় অক্ত্রাদিতে 
শীন্ দেওয়ার ও পালিশ করবার 

চক্রাকার পাথর তৈরী হয়। 

কোলন -- বৃহদন্ত্রের বিশেষ নাম; 
কষদ্রান্ত্রের নিম্নাংশ থেকে যে অপেক্ষা - 

কৃত মোট! নল ডান 
দিক থেকে সোজা 
উপরে উঠে গিয়ে ঘুরে 
আবার বাঁ-দিক থেকে 

2 নীচে নেমে গেছে। 
গি এর ওই ভান দিকের 

ংশকে বলে উধ্বগামী 
কোলন, পরবর্তা অংশ 

সমান্তরাল কোলন, আর ব।-দিকের 
অংশকে বলে নিম্নগামী কোলন । 
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কোলাইটিস - আন্তরিক প্রদাহ-রোগ | জীবমাতার স্তন্যে প্রথম কয়েকদিন 
বিশেষ; যাতে বৃহদন্ত্রের কোলন ষে ঘন দুগ্ধের সঞ্চার হয়। 
ংশের শ্কীতিজনিত যন্ত্র অনুভূত । কোসাইন -__ সংক্ষেপে বলে কস", 

হয়েথাকে। ভ্রিকোণমিতি গণিতে কৌণিক পরি- 
(কোলয়েড __ কর্দমাক্ত জলে কাঁদা- ॥ঞ মীণের একটা 
মাটির কণিকাঁগুলে। অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট অনুপাত 
বড় বড, জলে মিশে ষাঁয়, কিন্ত [ভূমি £ অতি- 
সময়ে থিতিয়ে তলায় জমে । লবণ- ভূজ। চিত্রে 
গোল! জলে লবণের অণুগুলে! 10180 কোণের 
জলের অণুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে হি কোস্াইন, বা 
মিলে যায়; দ্রাব ও দ্রাবক নিজে 
থেকে আর আলাদ। হতে পারে 

না। এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি 
হলে সেই দ্রাবা পদাবকে বলে 

কোলয়েড । কোন পদার্য কোলয়েড 

অবস্থায় এমন অতি শুক্র কণিকার 
পরিণত হয় যে, দ্রাবক পদাঁথের 
মধ্যে সেগুলে। সমানভাবে সবক্ষণ 

ভেমে থাকে | প্রকৃত ড্বের গ্যায় 
একেবারে ড্রাবকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী 

ভাবে মিশে যায় না সত্য, কিন্ত 
ফিল্ট্রেসন 1 প্রক্রিয়ায় তাকে 
পৃথক করা যায় ন|। পদার্থের এপ 
অবস্থাকে বলে “কোলয়েড্যাল স্টেট? । 
কোন তরল দ্রবের মধ্যে কোন কঠিন 
দ্রাব্য বস্ত কোলয়েড্যাল অবস্থায় 

থাঁকলে ওই দ্রবকে কোলয়েড্যাল 
সল্ুযুসন 1 বল! হয়। ছুধকে এক্প 
একটা কোলয়েড্যাল সলমন বল! 
যেতে পাবে। 

কোলোষ্টেরল--সগ্ভপ্রস্থতির প্রথম 
স্তন্ততুগ্ধ ; সন্তান প্রপবের পরে কোন 

কস; হলো 80/887 এভাবে 

অন্তান্য অনুপাত কোট্যাঞ্জেন্ট ব৷ 
“কট” হলে! ভমি £ লন্ঘ, অথাৎ 
80/40; আর কোসিক্যাণ্ট 
বা 'কোসেক' হলে অতিভূজ ; লম্ব, 
অর্থাৎ 4৯ 8//১0. 

কোয়ান্টাম থিয়োরি -- বিকিরিত 
শক্তির ভর-তত্ব। কোন উত্তপ্ত বস 
ব1। আলোক-শিখা থেকে ঘষে তাপ- 
শক্তি বিকিরিত হয় ত| নিরবচ্ছিন্ন 
ধাবায় প্রবাহিত হয় না, হয় শক্তির 
স্্ম কণিকার তরঙ্গায়িত বিচ্ছুরণে। 
এই শক্তি-কণিকাগুলোকে বল! হুয় 
'কোয়াণ্ট।,; এগুলো সর্বক্ষেত্রে সমান 
আকারের নয়, বিকিরণের তীব্রতা! 

(ফ্রিকোয়েছ্দি? ) অনুসারে এদের 
আঁকার বাড়ে-কমে। যেমন - লাল 

আলোর কোয়াণ্টামগ্ডলে! নীল 

আলে! থেকে বিচ্ছুরিত কোয়াণ্টাম 
অপেক্ষা! আকারে ও ভরে ক্ষুদ্রতর। 
বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন কোয়াণ্টামের 
পরিমাণ, অর্থাৎ ভর নির্ধারণের 
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গাণিতিক সুত্র আবিষ্কার করেন 
বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক 
গ্ল্যাঞ্ক 1 । কোন শক্তির একটি 
কোয়াণ্টামের আকার ও পরিমাণ 
নির্ভর করে তার বিকিরণের 
“ফ্রকোয়েন্সি' অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে 
বিকিরণের তরঙ্গ-মংখ্যার উপরে। 
কোয়াণ্ট।ম- ফ্রিকোয়েন্সি * একটি 
ঞবক রাশি, যাকে বলে প্র্যাঙ্কের ধ্বক 

(6547  10-2? আর্গ/সেকেও)। 
কোয়াণ্টাম মেকানিক __ ইলেক্- 
রন, প্রোটন 1 প্রভৃতি পরমাণু 
কণিকার ভড়ি- শক্তির বিচার- 
বিশ্লেষণের জন্তে যে বিশেষ শক্তিতত্ব 
( মেকানিক্স 1) প্রযুক্ত ছয়। বিশেষ 
বিচারে শক্তির সুক্মাতিস্থক্ম কণিক!] 
( কোয়ান্টাম 1) তরঙ্গাকারে চলে, 
যেমন--আলোক-তরঙ্গ অনেক লময় 
'ফোটন'1 কণিকার প্রবাহ বলে 
প্রতিপন্ন হয়। পারমাণু-কণিকার 
এরূপ তরঙ্গ-ধনমের তথ্যার্দি এই 
“কোয়াণ্টাম মেকানিক্স" তত্বের 
সাহায্ো নিধারিত হয়। জটিল সব 
গাণিতিক স্থত্রের সাহায্যে জানা 
যায়, শক্তির বিচ্ছুরণ-ক্ষেত্রে কোথায়, 
কখন, কোন কণিকাগুলে। অধিক 
সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট হবে। আবার তা 
থেকে কোন বিশেষ কণিকার সম্ভাব্য 
অবস্থানও জান! যেতে পারে। 

কোয়াড়ি ল্য টারা লফিগার_ 
জ্যামিতিক চতুতূ্জ ক্ষেত্র চানিটি 
সরল রেখায় আবন্ধ যে-কোন 

ক্যাট আয়ন 
হা ছি 

সামতলিক ক্ষেত্র। চতুভূর্জ অনেক 
রকমের হতে পারে ঃ (ক) স্কোয়ার 
ব। বর্গক্ষেত্র, ঘমবাহু ও সমকোণী 
চতুভূজ; (খ) রম্ধাসঃ সমবাহু 

রি 

কোয়া্রিল্যাটাবাল ফিগার 

কিন্তু অনমকোণী চতুভূরজজ; (গ) 
প্যারালালো গ্রাম, ঘে চতুভূজের 
বিপরীত বাহুদ্ধয় সমান ও সমান্ত- 
রাল? (ঘ) রেক্ট্যাজেল, যে চতু- 
ভু্জের বিপরীত বাহুদ্বয় সমান ও 

স্মান্তরাল এবং কোণগুলি সমকোণ; 
($) ট্রাপিজিয়াম, যে চতুভূজের 
চারিটি বাহুই অদমান ও অসমাস্ত- 
রাল। (5) ট্রাপিজয়েড, যে চতু- 
ভূঁজের বাহু চতুষ্ট অপমান, কিন্ত 
ছুটি বিপরীত বাহু মমান্তরাল। 

ক্যাকোডিল -- আর্মেনিক-ঘটিত 
রালায়নিক পদ্দার্থ। বিশেষ এক রকম 
দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিষাক্ত । পদার্থ টা 
মিশিয়ে তরলা।য়ত রাবার তাড়াতাড়ি 
ঘণীভূত কবে সহজেই প্রয়োজনাহরূপ 
ভাবে কঠিন কর! যেতে পাবে। 

ক্যাটুআয়ন--ধন-তড়িতাবিষ্ট আন 
কণিকা । ইলেক্ট্রোলিসিস? 
প্রক্রিয়ার ধাতব পদীর্থের এই ক্যাট 
আয়নগুলোই খপ-তড়িৎঘার, বা 
ক্যাথোড 1 প্লেটের আকর্ষণে তার 
গায়ে গিয়ে লেগে যায়। 



ক্যাটালিদ্ট 

ক্যাটালিস্ট _ অহ্ছঘটক ; যে সব 
পদার্থ অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক 
ক্রিয়! দ্রুততর করে, অথচ নিজে ওই 
রাঁপায়নিক ক্রিয়ায় কোনরূপ অংশ 
গ্রহণ করে না, অপরিবত্তিত থাঁকে। 
এরূপ পদার্থকে ক্যাটালাইট-ও 
বলা হয়। রপায়ন-শিল্পে নানার ক্কম 
ধাতব ক্যাটালিস্ট ব্যবহৃত হয়। 
পোনা, প্রযাটিনাম প্রভৃতি ধাতুর 
সামান্য পরিমাণ চূর্ণ, বা কোন ধাতব 
অক্সাইড মেশালে বিশেষে বিশেষ 
রাঁপায়নিক ক্রিয়! বিশেষ দ্রুতগতিতে 
সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 
ক্যাটালিসিস। আবার অনেক 
সময় কোন কোন জৈব পদামএ 
ক্যাটালিস্টের কাজ করে থাকে 
(এনজাইম 13 যেমন ঈস্টের? 
সাঁহাযো চিনি অতি সহজেই আল- 
কোহলে 1 পরিণত হয়। 

ক্যাড মিয়াম-মৌপিক ধাতু ; সাদা 
ও নরম পদার্থ । সাংকেতিক চিহ্ন 
047; পারমাণবিক ওজন 1134]. 

পারমাণবিক সংখা! 48. জিঙ্ক ব 
দল্তাঁর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় খনিজ- 
রূপে পাওয়া যায়। অতি নিম্ন- 
গলনাংকেঞ্ বিভিন্ন ধাতু-সংকর 
(ফিউজিবল আঁলয়1 ) তৈরী 
করবার কাজে এট। যথেষ্ট ব্যবহৃত 
হয়। ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ? প্রক্রিয়াতে 
এর ব্যবহার আছে। 

ক্যাথোড --খপ-তড়িংদ্বার (নেগেটিভ 
ইলেক্ট্রোড 1)) ইলেক্টৌোলিনিস 1, 

ক্যাথোড-রে-টিউব 

' আর্ক লাম্প 1 প্রভৃতি বিভিন্ন 
বৈছ্যাতিক প্রক্রিয়ায় তড়িৎ প্রবাহের 

বাটার খণ তড়িৎ পরাস্ত । 

||| আর ধন-তড়িং 
প্রাস্তকে বলা হয় 

| আনোড 11 এই 
ক্যাথোড এবং 

টি আনোড উভয় 
তড়িৎ-দ্বারই বিশেষ বিশেষ তডিৎ- 

পরিবাহী পদার্থে তৈরী হয়। 
কাথোড থেকে খণ-তড়িতাবিষ্ট 
ইলেক্ট্রন কণিকার] ( আনায়ন 1) 
ধারাকারে ছুটে গিয়ে আনোঁডে 
পৌছায় । বস্তত;ং এভাবে এক্স-রে 
টিউব, রেডিও ভাল্ব 1 
প্রভৃতিতে ইলেক্ট্রনগুলো ক্যাথোঁড 
থেকে বেরিয়ে আধারের অভান্তরস্থ 

অল্প পরিমাণ গ্যাসে পূর্ণ, ব। প্রায় 
বাযুশৃন্য ব্যবধান অতিক্রম করে 
ধারাঁকারে ছুটে অতি ক্রত আনোডে 
( ধন-তড়িংদ্বারে ) চলে যায়। 
কযাথোড-রে-টিউব -_- সামান্য 
পরিমাণ গ্যাসে ভরি বা মোটামুটি 

কযাপীড-রে-টিউব 

বাষুশূন্য যে টিউবের অভাস্তরস্থ 
খপ-তড়িতদ্বার ( ক্যাথোড 1) থেকে 

ইলেক্ট ন1 কণিকার ধার'-গ্রবাছের 



ক্যানাড! 

ব্যবস্থ। কর। হয়। এই ধার! প্রবাছের 
ধর্ম অদৃশ্ঠ আলোক-বশ্মির অনুরূপ ; 
এজন্যে একে ক্যাথোড রশ্মি বল। 
হয়। এই 'ক্যাথেড.রে টিউব" নামক 

যন্ত্রে ওই ক্যাথোড-রশ্মিগুলোকে 
বিভিন্ন যাধিক ব্যবস্থায় প্রতিফলিত 
৫ নিয়ন্ত্রিত করে নিয়ে এক রকম 

রাসার়নিক পদার্থ-মাখানেো। পদার 
উপরে ফেল। হয়। এর ফলে পদার 
যে-যে জায়গায় ওই রশ্ম পতিভ 

হয় সেই-মেই জায়গাগুণে। প্রদীপ্ত 
হয়ে ওঠে। এই বাবস্থার সাহায্যে 
বিভিন্ন বৈছাতিক ম্পন্দনের পরিম।প 
ও তথ্যাদি নিরূপণ কর। চলে। 

এজন্যে একপ যন্ত্রক ক্যাথোড রে 

অসিলোক্ষোপও বল! হয়। 
ক]ান।ড। ব্যাল্লাম -- রজন জাতীয় 
এক রকম উদ্ভিজ্জ আঠালে। পদাথ। 
ব্যাল্নাঁম 1 মাত্রেরই একট। সুগন্ধ 
আছে । উহায়ী পদার্থ, নানা বকম 
ওষধে ব্যবহৃত হুয়। এ-দিয়ে কাঁচের 
উপর কাচ এটে লাগানে। যায়। 

ক্যাণ্ডেল পাওয়ার -- আলোকের 

ওজ্জলা পরিমাপের একক । আলো- 
কের কোন উৎম থেকে কতটা 
আলোক-রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে, তা 

আজকাল ক্যাগ্ডেলা এককে 

প্রকাশ কর! হয়; পূর্বে হোত একটা 
নিদিষ্ট মাপের মোমবাতির বিকিরিত 
আলোকের হিসেবে, অর্থাৎ এন 
এককে, বা ক্যাণ্ডেল পাওয়ারে?। 

ক্যাণ্ডেল। হলে! এক বর্গ সেন্টিমিটার 

4 ক্যাপিলারি 

আয়তনের তোন কুষ্কবর্ণ ধাতব 
পদ্দার্য 17735 ডিগ্রি পেন্টিগ্রেড 

( প্র্যাটিনাম1 ধাতুর গলনাংক 
উষ্ণত।। তাপে যতট। আলো বিকিরণ 
করে তার 69 ভাগের এক ভাগ। 

এই এজ্জল্যাকে নিউ-ক্যাণ্ডেল 
পাওয়র-০ বগা হয়। কোন 
একট। 40 ওয়াটের! সাধারণ 
ইলেক্টিক বাতির ওঞ্জল্য প্রায় 
36 “নউ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার” ব! 
ক্যাণ্ডেল।; আর 100 ওয়াটের বাতির 

ওজ্জলা সাধারণত; প্রায় 120 
ক্যাণ্ডেল পায়ার' হয়ে থাকে । 
ক্যাপ্ট্যান_জাহাজে লৌহ নিগিত 
ডরামের-আকারবিশিষ্ট যে যন্ত্র! ঘুবিৎয় 

তার গায়ে দড়ি 
ব। শিকল জডানো 

হয়। জাহাজ 
,টনে তীরে সংলগ্ন 
করতে ব৷ ভারী 
নঙ্গর তুলতে ও 

দেলতে সচরাচর এ-যস্ক ব্যবহৃত হয়। 

ক্যাপট্্যান 

ক্যাপিলারি _- কৈশিক, চুলের মত 
স্চ্ম জনি (“কেপিল' মানে চুল )। 
ক্যাপিলারি টিউব-_ কাচের অতি 
সুক্ম বা কৈশিক নল। ক্যাপিলারি 
জ্যাট্রান -_ যে আকর্ষণের ফলে 
স্ুক্ম নলপথে তরল পদার্থ অগ্রসর 
হয়, বা উপরে ওঠে । তরুল পদার্থের 
অণুগুলি কৈশিক নলের প্রাচীর-গাত্র 
বেয়েএকট। গতিশীলতা লাভ করে। 
ব্লটিং-কাগজে কালি শোষে, প্রদীপের 



ক্যামেরা 

পলিত। বেয়ে তেল উপরে উঠে যায় 
বস্তত; এই আকর্ষণেরই ফলে । 

ক্যামেরা-লুসিড। __ দর্পণের মত 
একট! যন্ত্রাংশ বিশেষ । এর সাহায্যে 
মাইক্রোস্কোপে 1 পরিদৃষ্ট স্তর হুবহু 
প্রতিচ্ছবি পার্খস্থিত কাগজের উপরে 
ফেলা যায়। মাইক্রোস্কোপে কোন 
ক্ষুদ্র জিনিপের বর্ধিতাকার প্রতিচ্ছবি 
দেখে তার ভিতরকার নুন্্ম খুঁটি- 
নাটি পধবেক্ষণ কর! যায় সত্য, কিন্তু 
তাঁর কোন স্থায়ী প্রতিচ্ছবি রাখা 
যায় না। এজগে মাইক্রোক্কোপের 

আইপিসের1 কাছে বিশেষ ধরণের 
এরূপ একখানা শয়ান দর্পণ সংলগ্ন 

করে তার সাহায্যে সেই বর্ধিতা- 
কারের ছবি পার্্স্থ কাগঞ্জের উপরে 
প্রতিফলিত করা যায় । এর উপরে 
পেম্মিল টেনে সহজেই নেই ছবি 

হুবহু একে রাখা যেতে পারে। 

ক্যারেট-__ (1) সোনা, মণি, মুক্তা 
প্রভৃতি ওজন করবার এক রকম 
স্ক্ম মাপ; প্রায় ! গ্র্যামা, ব। 
317 গ্রেণ। (2) সোনার বিশুদ্ধতা 
পরিমাপের একক হিসেবেই ক্যারেট 
কথাট। সবিশেষ প্রচলিত। সোনায় 
কতটা খাদ আছে তা এ-দিয়ে 
প্রকাশ করা হয়। খাদ মেশানো 

সোনার 24 ভাগের মধ্যে কত 

ভাগ খাটি সোনা! আছে তা এই 
ক্যারেটের হিসেবে প্রকাশ কর! 
হয়ে থাকে; যেমন --- 24-ক্যারেট? 
সোন। হলে! খাটি সোনা) “18- 

ক্যালসিয়াম 

ক্যারেট মোন বললে 24 ভাগের 

মধ্যে 18 ভাগ খাটি নোনা, আর ?6 
ভাগ খাদ আছে, বুঝতে হুবে। 

ক্যাল্কুলাল-__ গণিত-শাস্ত্রের শাখা 
বিশেষ। কোন ক্রমাগত পরিবর্তন- 
শীল রাশি সম্পর্কে বিভিন্ন গাণিতিক 
সমাধানের কৌশল এতে আলোচিত 
হয়। “ক্যাল্কুলাণ, গণিত ছু- 
রকম __ ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টি- 
গ্যাল। এদের সাহায্যে নানা রকম 

উচ্চতর গাণিতিক জটিল তথোর 
সমাপান কর। সম্ভব হয়েথাকে। 

ক্যাল্সাইট _- প্রাকৃতিক কাাল- 

সিয়াম কার্বনেট , কঠিন স্থটিকাকার 
খনিজ পদার্থ। পৃথিবীর অধিকাঁ"শ 
প্রস্তর এই পদার্ে গঠিত। 

ক্যাল্লিয়াম __ সাদ। « নরম এক 
প্রকার মৌলিক ধাতব পদাথ। 
সাংকেতিক চিহ্ন 0৪, পারমী ণবিক 
ওজন 40:08, পারমাণবিক স"খ।। 
20) এর বিভিন্ন যৌগিক পদাগ 
প্রকৃতিতে নানাভাবে নান। আকারে 
ছড়িয়ে আছে। এর হ'ইড়ক্সাইড, 

হলে! সাধারণ চণ, 0০89(609170)9, 

কালপিয়াম কার্বনেট, 0৪005, 
হলে! খড়িমাটি (চক 1 ) ৪ বিভিন্ন 
পাথর। শুষ্ক ক্যাললিয়।ম ক্লোরাইড 
08012) অন্য পদাথের জল শুষে 

নেয়; রঞ্ধন শিল্পে এর যথেষ্ট 
দরকার হয়। ক্যালপিয়াম সাল্ফেট, 
08504, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে 
শক্ত হয় বলে এ-দিয়ে প্র্যাষ্টার-অব- 



ক্যালিস্ 

প্যারিল” 1 তৈম্মী হয়। প্রাণিদেহের 
হাড় ও দাতের প্রধান উপাদান 
হলে ক্যাল্পিয়াম। ক্যাল্সিয়াম 
অক্সাইডকে (0৪0)কুইক-লাইম ? 
বলে; এর মধ্যে জল দিলে 
রাপায়নিক ক্রিয়ার ফলে তা উত্তপ্ত 
হয়ে ওঠে, এবং উত্পন্ন হয় ক্যাল- 

দিয়াম হাইড্রক্সাইড, 080077)5, 
যার রাঁপায়নিক নাম হলো ল্লেকৃড 
লাইম 1, সাধারণ চুণ। 

ক্যালিস্ _ অববশ্ুদ্ধ প্রারুতিক 
সোডিয়াম নাঁইট্রেট 1 (বিঃ 0৯), 
আমেরিকার চিলি অঞ্চলে খনিজরূপে 
প্রচুর পা ওয়! যাঁয়, তাই একে চিলি 
সণ্ট-পিটারও বলে। বাংলায় 
সোঁরা নামে পরিচিত। নাইটিক 
আদিড, বিভিন্ন বাজি ও বারুদ 
প্রভৃতি তৈরী করবার কাজে যথেষ্ট 
প্রয়োজন হয়। 
ক্যালিপা-সামান্ত দুবত্থ বা দৈর্ঘ্য 
নিখুতভাবে মাপবাঁর সহায়ক এক 
রকম যন্থ। কোন তার বা রডের 

ব্যাস এ-দিয়ে সহজে 
মাপ।যায়। সরু পাইপের 
ভিতর ও বাহিরের ব্যাস 
মাপবার জন্যে ও এটা 
বিশেষভাঁবে বাবহৃত হয়ে 

ক্যালোমেল -_ পারদ ও ক্লোরিনের 
একট] যৌগিক পদার্যের বিশেষ 
নাম। যার রাসায়নিক নাম মাকফিউ- 
রিয়াদ ক্লোরাইড (17£96019 )। 

ক্যালোরিফিক ভ্যালু 

ক্যালোরিফিক 

বিশেষ ভারী, সাদা, অদ্রাব্য বিষাক্ত 
পদার্ব; সামান্ত পরিমাণে জোলাপ 
হিসেবে ওষধরূপে ব্যবহৃত হয়। 

ক্যালোরি - কোন পদার্যে নিছিত 
মোট উত্তাপ ব। তাপশক্তি পরি- 
মাপের একক বিশেষ। এক গ্র্যাম 
জল 1০ সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে যে 
পরিমাণ তাপ দরকার হয়, অন্য কথায় 
1০ সেট্টিগ্রেড উত্তপ্ত ] গ্রাম জল 
ঠাণ্ডা করলে যতট। তাপ-শক্তি বিমুক্ত 
হয়, তাই হলে! এক ক্যালোরি 
বিশেনত; এক গ্র্যাম জল 1415০ 
থেকে 155 সেট্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে 
যে পরিমাণ তাঁপের প্ররোজন হয়, 
সেই তাঁপকে এক 'ম্মল ক্যালোরি" 
বা *গ্র্যাম ক্যালোরি? বল! হয়। 
আর 1000 গ্র্যা-ক্য'লোরি তাপকে 

বলে “কিলোগ্রাম ক্যালোরি” বা এক 
'লার্জ ক্যালোরি? । বিভিন্ন খাচ্যের 
তাপ উত্পাদনের শক্তি ক্যালোরি 
হিলাবে উল্লেখ কর! হয়। 

-- কোন 

জালানি পদার্থের তাপ উত্পা্ক 
শক্তির পরিমাপ। কোন নিদিষ্ট 
পরিমাণ জালানি সম্পূর্ণরূপে অলে 
ভন্মীভূত হলে যে পরিমাণ তাপশক্তি 
পাওয়া ষায়, তাঁকেই বলে পদার্থ টার 
“ক্যালোরিফিক ভ্যালু” ॥। যেমন -_- 
এক পাউগ্ কয়লা জলে যত পাউগ্ড- 
ক্যালোরি তাপ স্ষ্টি হয় ওই কয়লার 
ক্যালোরিফিক ভ্যালু ব৷ 'ঘার্মাল 
ইউনিট" 1 হবে তত। 



কালোরিমিটার 

ক্যালোরিমিটার - কোন পদার্থে 
শিছিত ব। পরিবাহিত তাপের পরি- 
মাপ রন করবার জন্যে ব্যবহৃত 

স্ব বিশেষ। এরূপ 
সাধারণ যন্ত্রে 
প্রধানতঃ থাকে 

তাম। বা অন্য 

কোন ধাতুতে 
নিমিত একট। কালোরিমিটার 

বিশেষ আকারের পাত্র। এই ধাতুটার 
'স্পেদিফিক হিট্?1 জানা থাকলে 
«ই পাত্রে রেখে বিভিন্ন কৌশলে 
অন্যান্ত পদার্থে নিহিত তাপ থামো- 
মিটারের + সাহায্যে সহজেই হিসাব 
করে বার কর] যায়। 
ক্যাল্সিফেরল -_ জৈব রাসায়নিক 
পদার্থ; কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত “ভিটা- 
মিন-ডি”, যার অভাবে শিশুদের 
হাড় শক্ত হয় না, পিকেট দেখ! 
দেয়। এর রাপায়নিক বিক্রিয়ায় 
দেহের অস্থিতে প্রয়োজনীয় লাইম 1 
বা ক্যাল্সিয়াম সরবরাহ হয়। 
স্বভাবতঃ বিভিন্ন জান্তব চবি, ঈদ্ট 1, 
ছঞ্জাক প্রভৃতির মধ্যে আলট্রা- 
ভায়োলেট 1? রশ্মির প্রভাবে এর 
অন্তিত্ব লক্ষিত হয়ে থাকে। পদার্থটা 
রেডিওষ্টুল নামে ও পরিচিত । 

ক্যালামাইন -- আকরিক জিঙ্ক 
পিলিকেট (হাইড্রাস), 792751957 

এই খনিজ থেকেই প্রধানতঃজিস্ক 1, 
অর্থাৎ দস্তা নিষফাশিত হয়ে থাকে। 
কখন কখন জিঙ্ক কার্বনেটকেও 

ক্যাটালেপ সি 

(20005) ক্যালামাইন বলে এবং 
এই নামে জিনিসটা কোন কোন 
ওধধের মলমে ব্যবহৃত হয়। 

ক্যাটাপ্লেবকি __ যে রোগে জীবদেহ 
সহনা অসাড় ও নিশ্চল হয়ে পড়ে, 
বাকশক্তি লোপ পায়, কিন্তু চেতন! 

হারায় না। প্রধানত: এক্ছিক ল্সাযু- 
তস্ত্রের (মোটর নার্ভ? ) সাময়িক 

বিকলতাই হুলে। এ-রোগের কারণ; 
স্বয়ংক্রিয় স্মায়ুতস্ত্র (ভলাণ্টারি না) 
কাযকরী থাকায় রোগী সব দেখে ও 
বোঝে, কিন্ত কোন অঙ্গ-সঞ্চালন ব| 
কমোগ্যম থাকে না । আচমকা প্রচণ্ড 

ক্রোধ ব| ভীতি উদ্রেকের ফলে 
ব্যক্তিবিশেষের এরূপ হতে পারে। 

ক্যাট।ফোরেপসিস-কোলয়েডাল 1? 
সলাসনের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে 
ক্যাথোড 1? প্লেট, অর্থাৎ খণতড়িৎ- 
বারের দিকে ধন-তডিতাবিষ্ট কোল- 
য়েড কণিকাগুলোর (ক্যাট আয়ন 1) 
যে গতিশীলত। হুষ্টি হয়। কোলয়েড 
কণিকার এরূপ সঞ্চরণ-প্রবণতাকেই 
বলে ক্যা. স.। (ইলেক্ট্রেরলিসিস 1) 

ক্যাটার্যাক্ট- চোখের 'ছানি' রোগ 
বিশেষ; সাধারণতঃ বার্ধক্য হেতু 
অক্ষি-তারকার উপরে যে অনচ্ছ 
পর্দ! পড়ে দৃষ্টি বাপস! হয়ে যায়। 

ক্যাটালেপ জি-_ নাযু-রোগ বিশেষ, 
যাতে রোগীর মানমিক অনুভূতি ও 
চেতন! বিলুপ্ত হয় এবং দেহের মাংস- 
পেশী শক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় 
অনেক সময় রোগীকে মৃত বলে তল 



ক্যাটাবৌলিজ ম 

হয়। সহস। সাময়িকভাবে আায়বিক 
বিপর্যয়ই এ-রোগের কারণ; এটা 
প্রকৃতপক্ষে মৃগী ( এপিলেপ সি? ) 
রোগেরই একট। বিশেষ অবস্থ।। 
ক্যাটাবোলিজ ম-- আংশিক মেট।- 
বলিজম ) জটিল গঠনের তূক্ত- 
দ্রব্যাদি দেহাভ্যন্তরে যে বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে বিভিন্ন সরল গঠনের 
রাপায়নিক পদাথে পরিণত হয়ে দেহ- 
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পৃথিবীর গড় গুরুত্ব 5'52 নির্ধারণ । 
বিপুল সম্পত্তি বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
উন্নতির ডদদেশ্ে দান _- এই অর্থে 
পরে কেন্িজে স্থগ্রসিন্ধ ক্যাতেগ্িস 
লেবরেটরি" স্থাপিত। 

' ক্যান্ষর __ কর্পুর ? উদ্ভিজ্ঞ উদ্বায়ী 

কোধগুলিকে পুষ্টি-রদ সরবরাহ করে 
এবং দেহে তাপের উদ্ভব হয়। 

ক্যাচ্থারা ইডি স-_ এক প্রকার 
কীটের দেহ-নি:ক্ত ভেষজ গুণ- 
সম্পন্ন জৈব পদার্থবিশেষ। কেশতৈলে 
ব্যবহৃত হয়; গাত্রচ্ম রঙিন করতেও 
এর ব্যবহার আছে। সাধারণতঃ 

এই শ্রেণীর কীট স্পেনদেশেই দেখ। 
যায়; লম্বায় এর! সচরাচর প্প্রায় 

আধ ইঞ্চি হয়ে থাকে। 

ক্যাভেগ্ডিস, হেনরি-_বুটিশ বিজ্ঞানী, 
জন্ম 173) খুঃ, মৃত্যু 1810 খুঃ। 
লর্ড বংশীয় ধনীর সন্তান, বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় কালাতিপাত। বায়ু ও 
জলের উপাদানগত আয়তনিক 
বিশ্লেষণ এবং হাইড্রোজেন প্রভৃতি 
গ্যাসের রাসায়নিক তথ্যাদি সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা । তড়িৎ ও তাপ 
সম্পর্কে বিবিধ তথ্য আবিষ্কার। 
পৃথিবীর ওজন নির্ধারণের জন্ত 
ভূ-গোলকের গুরুত্ব (ডেম্সিটি1 ) 
আবিষ্কারের উদ্দেশে এক স্থবিখ্যাত 
পরীক্ষার জন্য সমধিক খ্যাতি-- 

কঠিন পদার্থ । রাসায়নিক গঠন 
019 77160 3 বিশেষ একট] গন্ধ- 
যুক্ত সাদা স্ষটিকাকার যৌগিক । 
বিশেষ এক শ্রেণীর উদ্ভিদের কাঠ, 
ডাঁলপাল। ও শিকড় থেকে উর্ধপাতন 
(সার্রিমেসন 1 ) প্রক্রিয়ায় পাওয়া 
যাঁয়। কৃত্রিম সেলুলোজ 1 তৈরী 
ও অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পে বাবহৃত হয়। 

ইদানিং বাপায়নিক প্রক্রিয়ায় কত্রিম 
। কর্পুর তৈরী করাও সম্ভব হয়েছে । 
ক্যারোটিন __ স্বভাবজাত জৈব 

৷ রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ ; 'ভিটা- 

শশী শিশিশ শা শি তা ৩৩ 

মিন-এ' নামে পরিচিত। লালচে 
বর্ণের অতি ক্ষুদ্র ক্ষিকাকার 
পদার্থ। উদ্ভিদের সবুজ-কণ! ( পত্র- 
হবি বা ক্লোরোফিল 1) সংগঠনের 
সহায়ক উপাদান । টাটকা শাক- 
সব্জি, ফলমূল ও মাথনে অতি সুক্ 
পরিমাণে পাওয়া ষায়। 
কোপানিকাস -- পোল্যাণ্ডে জন্ম 

1473 থুঢ মৃত্যু 1543 খৃঃ। শিক্ষা 
ইটালিতে, পেশায় ছিলেন ধর্মযাজক; 
প্রখ্যাত দার্শনিক ও জ্যোতিবিদ। 
স্র্ধকেন্দ্রিক লৌর্জগৎ মতবাদের 
প্রবর্তক। বাইবেলে উল্লিখিত পৃথিবী- 
কেন্দ্রিক বিশ্বের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন; 
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বাইবেলের তুল প্রতিপাদনের জন্য 
লাঞ্ছনা ভোগ। পৃথিবীর আহ্ধিক ও 
বাষিক গতি বিষয়ক যুগান্তকারী 
তথ্য আবিষ্কার । ছয় খণ্ডে বিভক্ত 
জ্যোতিবিজ্ঞানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিরাট 
গ্রন্থ রচনায় অমর কীর্তি । 

কুষ্ট্যাল __- কেলান; ক্ষটিক; কঠিন 
পদার্থের কোন স্থনির্দিষ্ট জ্যামিতিক 

আকারের দানা । বিশুদ অবস্থায় 
তরলাযফ্িত বা দেবিত প্রায় সব 
রামায়নিক পদার্থই বিশেষ ব্যবস্থায় 
এরূপ নিদিষ্ট সংখ্যক তলবিশিষ্ট 

কেলামের আকাবে জমে । তলের 

সংখ্যা ও আকার-আঁকৃতির বিভিন্নতা 
অন্তসারে কষ্ট্যাল নানা রকমের হয়) 

যেমন, কিউবিক (সমচতুক্ষোণ ষড়তল) 
পিরামিড্যাল (ভ্রিকোণ গথুজাকার), 
প্রজ মেটিক (ত্রি-শির1), মনো ক্লিনিক 
(স্ক্ম কাঠির মত), হেক্সাগন্তাল 1, 

টেট্রাগন্তাল ইত্যাদি । 
কষ্ট্যালিজেসন -- ক্ষটিকীকরণ, বা 
কেলাসন পদ্ধতি; পদার্থের কেলাঁস 
গঠনের রালাক়নিক প্রক্রিয়া! | বিশুদ্ধ 
রাসায়নিক পদার্কে তরলায়িত, ব৷ 
পরিপৃক্ত দ্রবিত অবস্থায় উত্তপ্ত করে 
সহসা ঠাণ্ডা! করলে বা তার মধ্যে 
দামান্ত কিছু দান! ফেলে দিলে কেলা- 
সন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এব ধীরে 
ধীরে মবট। কেলালিত হয়ে পড়ে। 
বিভিন্ন পদার্থে কেলাস বিভিন্ন 
আকারের হযে থাকে (রুষ্ট্যাল 1)। 
কোন-কোন পদার্থের কেলান আবার 
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দ্রাবক জলের নির্দিষ্ট সংখ্যক অধু নিযে 
গঠিত হয়। কেলানের সংগঠক এই 
জলকে বলে “ওয়াটার অব কুষ্ট্যা- 
লিজেসন 1, বাংলায় কেলাস-জল 
যেমন, ফিট্কারি বা আযালামে 1 
থাকে 24-টি জলীয় অণু; তুতে বা 
'কপার সাল্ফেট” কৃষ্ট্যালে 5টি; 
হিরাকম অথাৎ 'ফেরাস সাল্ফেট” 

( শ্রীন ভিটিয়ল 1 ) রৃষ্টযালে 7-টি 
জলীয় অণু থাকে । 

কুষ্ঠ্যালোগ্রাফি __ কেলাসন বিষ্যা; 
বিভিন্ন রাঁপায়নিক পদার্থের বিভিন্ন 
আকারের কেলামের গঠন-বৈচিত্র্য 
জ্যামিতিক আকৃতি, রাপায়নিক 
ধর্ম ও গুণাগুণ প্রভৃতি সম্পকায় 
বিজ্ঞান। কেলাসের এরূপ সব বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট লক্ষা করে বিভিন্ন পদাথের 
রাসায়নিক পরিচয় ও গুণাগুণ 
অনেকট। নিভূঁলভাবে জান! যায়। 

কুষ্ান, ডাঃ কে. এস -- খ্যাতনামা 
ভারতীয় পদাথ-বিজ্ঞানী, মাদ্রাজে 
জন্ম 1898 খুঃ, অগ্যাঁপি (1960 খুঃ) 
জীবিত। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এম. এস-সি, এবং পরে ভি. এস-শি। 
কলিকাতায় 'ইগ্ডয়ান আযসো- 
পিয়েসন ফর দি কাণ্টিভেসন অব 

সায়ে্স” প্রতিষ্ঠানে গবেষণ।- স্থ্যার 
পি. ভি. রামনের 1 একাস্ত সহযোগী 
এৰং 'রাঁমন এফেক্ট 1 আবিষ্ষারের 
কাজে তাহার ঘনিষ্ট সহায়ক। 
রয়্যাল সোসাইটির ফেলো ( এফ. 
আর. এস) 1940 খুঃ; ভারতীয় 
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সায়েম্গ কংগ্রেমের সভাপতি 1948 
খুঃ। পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় 
নান! মৌলিক গবেষণ।র জন্যে বিপুল 
খাাতি ও আত্তর্জাতিক স্বীকৃতি । 

ক্রাউন গ্লাস _ অধিকতর তাপনহ 
এক জাতীয় উকষ্ট কাচ (গ্লাস? ), 
সাধারণ সোড। প্লাসের মত সহজে 
ভাঙ্গে না, বা অধিক তাপেও গলে 

না। ইলেকটিক বাল্ব ও রসায়না- 
গারের যন্ত্রপাতি তৈরী করতে এই 
শ্রেণীর কাঁচ বাবস্থত হুয়। 

ক্রায়োলাইট -_ সোডিয়াম আযালু- 
মিনিয়াম ফ্লোরাইভ, 751৭; 
খনিজ পদার্থ। আযলুমিনিয়াম? 
ধাতু সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই 
নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। 

ক্রিম অব টার্টার -- পোটানিয়াম 
হাইড্রোজেন টার্টারেট, 0004. 
(07007)8. 000, নামক 
রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। 
প্রায় অদ্রাব্য সাদা ক্ষটিকাঁকার 
পদার্থ মদ প্রস্ততকালে (আর্গল 1) 
পাত্রের গায়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই 
জমে। বেকিং পাউডারের 1 একটা 
প্রয়োজনীয় উপাদান । 

ক্রিটিক্যাল আযাল -- কোন ঘন 
পদার্থের (যেমন, কাচ) মধ্য দিয়ে 
আলোকরশ্মি অপেক্ষাকৃত হাল্ক। 
পদার্থের (যেমন, বাু) মধ্যে প্রবেশ 
করবার সময়ে ওই আলোকরশ্ি ছুই 
মাধ্যমের সাধারণ-তলে যেআপতন- 

কোণ (আ্যাঙ্গেল অব ইন্সিডেন্দ, 

100 ক্রিটিক্যাল প্রেসার 

রিফ্লেক্লন 1) হ্য্টি করবে তা যদি 
একটা নিদিষ্ট ডিগ্রি পরিমাণের বেশী 
হয়, তাহলে ওই আলোক-রশ্মি 

ধা হাল্কা পদাথে 

( বাযুতে ) আর 
প্রতি সরি ত 

(রি ফ্রাক্সন 1) হয় 
না, সাধারণ-তল 

থেকে প্রতিফলিত 

কিটিকাল আঙ্গল হয়ে পুনরায় ঘন 
পদার্থেই ফিরে আসে। আলোক- 
রশ্মির এরূপ প্রতিফলনকে বলে 
ইন্টারগ্যাল রিফ্লেক্সন্ বা আভ্য- 
স্তরীন প্রতিকলন। আর এই নির্দিষ্ট 

ডিগ্রি-পরিমাপের আপতন-কোণকে 

বল] হয় ওই পদার্থের ক্রিটিক্যাল 

আযাঙ্গল। সাধারণ কাচের এই ক্রিটি- 
ক্যাল আযাঙ্গল হলে 42০ ডিগ্রি । 

মে 

|॥10/),111||| 

চাতে 
॥1/1॥|| 

ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার _: যে 
সবনিম্ন তাপমাত্রায় পৌছালে কোন 
গ্যানকে একট। নিদিষ্ট চাঁপ (ক্রিটি- 
কাল প্রেসার ) গুয়োগ করেই 
তরল করা সম্ভব হয়। ওই তাপ- 

মাত্রার উদ্ধে কেবলমাত্র চাপের 
পরিমাণ বাঁড়িয়েই কোন গ্যাস 
কখন তরল কর! সম্ভব হয় না। 

ক্রিটিক্যাল প্রেসার- কোন গ্যাসীয় 
পদার্থ তার নির্দিষ্ট ত্রিটিক্যাল 
টেম্পাবেচারের 1 উষ্ণত। বা তাপ- 
মাত্রায় উপনীত হলে যে-পরিমাণ 
চাপ প্রয়োগের ফলে তাকে ভরল 



ক্রিটিকা।ল ভেলসিটি 

করা সম্ভব হয়। কোন গ্যানকে 

তাঁর এই ক্রি. টে, বা তার কম 
উত্তপ্ত অবস্থায় কেবঙ্গমাত্র চাপ 

বৃদ্ধি করেট তরল কর! যেতে পারে; 
ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের অধিক 
উত্তপ্ত অবস্থায় অত্যধিক চাপ 
প্রয়োগ করেও কোন গ্যাস্ক তরল 

করা সম্ভব হয় না। 
ক্রিটিক্যাল ভে লসিটি-_ প্রতি 
সেকেণ্ডে অস্ততংপক্ষে সাত মাইল 

(ঘণ্টায় প্রায় 25,000 মাইল) 

গতিবেগ দিতে পারলে কোন বস্তু 
পৃথিবীর মাধাাকধণের টান প্রতিহত 
করে মহাশূন্যে চলে যেতে পারে। 
এই গতিবেগকে পাথিব বস্তর ক্রিটি- 
ক্যাল ভেলমিটি বলে। (স্পুটুনিক 1, 
রকেট 1)। 

ক্রিপ উন-- মৌলিক নিক্ছিয় গ্যাঁপীয় 
পদার্থ (রেয়ার গ্যাস );7 পার- 
মাণবিক ওজন 837, পারমাণবিক 
সংখ্য। 36$ বায়ুমণ্ডলের প্রায় 10 
লক্ষ ভাগে এক ভাগ মাত্র এই 
গ্যাস পাওয়। ঘায়। এর কোন রকম 

রাসায়নিক ক্রিয়াই নেই। 
ক্রিপ উল্প-_ কাদ! মাটি, গ্রাফাইট 1 
ও কোরাগা!মের 1 একট! সংমিশ্রণের 
বিশেষ নাম । ভড়িৎ-রোধক পদার্থ 

হিসেবে জিনিলট। ইলেক্টি.ক ফানেসে 
( তড়িৎ চুল্লী ) ব্যবহার করা হুয়। 

ক্রিয়োজোট -- এক রকম পাংগু- 
বর্ণের তৈলাক্ত পদার্থ ; আলকাতর৷ 
থেকে বাম্পীকরণ (ডি স্টলেসন 1) 

রঃ 

বুক 

প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যাঁয়। 
এর মধযো ফিনল? ও ক্রিসল + 
নামক তরল রাসায়নিক পদাথ 
মিশ্রিত থাকে | কাঁঠ থেকেও বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় পদাথ টা! কিছু বেরোয়। 
কাঠ সংরক্ষণের জন্যে এই ক্রিয়ো- 
জোট তেল মাখানে। হয়। এর 
বীজাণু প্রতিরোধক ( ডিস্ইন্- 
ফেক্টং1) গুণ? আছে। সাধারণ 
ফিনাইল 1 তৈরী করতে ক্রিয়ো- 
জোট তেঙ্গ বাবহৃত হয়। 

ক্রিসল--আলকাঁতর। (কোলটার 1) 
থেকে আংশিক-বাম্পীকরণ (ফ্রাঝ্স- 
হাল ডিষ্টিলেসন 1) প্রক্তিয়ায় 
প্রাপ্ত বর্ণহীন তরল বাঁপায়নিক 
পদাথ, 075.06774.013, একটি 

জীবাণুরোধক পদার্থ। “লাইদল" 1 
নামক এন্টিসেপ্টিক 1 ওষধে ব্যবহৃত 
হয়। কোন কোন বিক্ষোরক পদাথ, 
প্র্যা্টিক? এবং কোন কোন বং 
তৈরি করতেও পদার্থটার ব্যবহার 
আছে। (ক্রিয়োজোট 1)। 

»কৃস, স্যার উইলিয়াম -- বুটিশ 
পদ্দার্থ-বিজ্ঞানী ও রাসায়নিক ; জন্ম 
লগুনে 1832 খৃঃ মৃত্যু 1919 খুঃ। 

পদার্থের তেজদ্ষিয়তা (রেডিও 

আর্কিভিটি 1) সম্পর্কে মূল্যবান 
গবেষণা । 'জ্রুক্ূপ টিউব” 1 নামক 
হাল্কা গ্যাসের মাধ্যমে তড়িৎ 

প্রবাহের ফলে বর্ণোজ্জল আলোক 

বিকিরণের যন্ত্র উদ্ভাবন । থলিয়াম + 



ুকৃস টিউব 
পা পপ পা পাশাপাশি পি সপ এ পিসি 

নামক মৌলিক ধাতু আবিষ্ারে 
সমধিক প্রসিদ্ধি। 

ক্রুকৃস টিউব __ অতি সামান্ত বামু- 
চাপবিশিষ্ট (প্রায় বায়ুশৃন্ভ ) একটি 
বিশেষ আকারের কাচনলের মধ্যে 
তড়িৎ-প্রবাহ চালালে নলটি এক 

বিশেন ধরণের কুকস টিউব 

রকম হাল্কা সনুঙজজ আলোকে 

উদ্ভাবিত হয়ে ওঠে। এ-থেকে তড়িৎ 

( ইলেক্ট্রন) সম্পকীয় বিশেষ 
তথ্যাদি জানা গেছে। বস্তত: 
এট|। এক ধরণের “ক্যাথোড-বে 

টিউব, 1 মাত্র । আবিষ্কারক বিজ্ঞানী 
ক্রকৃসের নামানুসারে যন্ত্রট। পরিচিত 

হয়েছে। ক্রুকৃস গ্লাস - এক রকম 
বিশেষ কাচ, যা আলোক-রশ্মির পক্ষে 
স্বচ্ছ, কিন্তু তাপরশ্মির পক্ষে অনচ্ছ। 

ক্রুসিফের] __ সপুষ্পক 
উদ্ভিদের বিশেষ এক 
শ্রেণীর নাম। এই 
শ্রেণীর উদ্ভিদের 
প্রত্যেকটি ফুলে মাত্র 
চারটি দল বা পাপড়ি 
থাকে। বু'সিফেরা 

ক্রোমিক আ্যা সিড __ ক্রোমিয়াম 
ট্রাইঅক্সাইড জলে দ্রবীভূত করলে 
উৎপন্ন হয় (380:0$)) এর বিভিন্ন 
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 ক্রোমিয়াম _ 

স্পা পাশিশীপদ শী ৩ পা পাস পিপল আপা | 

ক্রোমোসোম 

সণ্টকে বলে ক্রোমেট। বিভিন্ন 
ক্রোমেট-সণ্ট রং তৈরী করতে ও 
ফটোগ্রাফি শিল্পে ব্যবস্বত হয় । লেড- 

ক্রোমেটকে বলে ক্রোম-ইয়োলো। ; 
এটা এক রকম হলদে রং। আবার 
ক্রো ম-আলাম 1 হলে ক্রোমিয়াম- 
পটাসিয়াম সালফেট সন্ট ; য| রঞ্জন- 
শিল্পে ও চামড়। ট্যান করবার কাজে 

যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
মৌলিক ধাতু, সাঁদা 

কঠিন পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন ০0৫, 
পারমাণবিক ওজন 5201, পার- 
মাণবিক সংখা! 24; প্রাকৃতিক 
ক্রোম-আয়রন ( ক্রোমাইট ) থেকে 
নিষ্কাশিত হয়। মরিচা-হীন ইস্পাত 
তৈরী করতে এবং ক্রোমিয়াম প্রোটং- 
এর € ইলেক্ট্রোপ্রেটিং 1? ) কাজে 
ধাতুটার যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। 

ক্রোমোসোম--জীবের দেহ-কোষের 

কেন্দ্রীনে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র ও সক্ষম 
স্ত্রবং আণুবীক্ষণিক জৈব পদার্থ। 
কোন রং মেশালে জীব-কোষের 
একটা অংশে রং ধরে, বাকী অংশ 
বর্ণহীন থেকে যায়। এই বুঙিন 
ংশকে বল৷। হয় ক্রোম্যাটিন । 

কোন জীব-কোধ ভেঙ্কে ফেললে 
তার ওই ক্রোম়্যাটিন অংশ কোষের 
কেন্দ্রীনস্থ সুশ্ম কাঠির মত ক্রোমো- 
সোমগডুলোর গায়ে লেগে যায়। 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এসব ব্যাপার নানা- 
ভাবে পরিষ্কার লক্ষ্য কর! গেছে। 
বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর 



ক্রোমোক্ষিয়ার 

দেহ-কোষে বিভিন্ন সংখ্যক ক্রোমো- 
সোম থাকে। মাঙ্ছষের কোষে 48-টি 
মাত্র ক্রোমোসোম রয়েছে । এরকম 

বিভিন্ন প্রাণীর জৈবকোষে বিতিন্ন 
নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে 3 
অর্থাৎ একই জাতীয় জীবের 
প্রত্যেকটি কোষে ক্রোমোমোমের 
স'খ্যা নির্দিষ্ট । এই ক্রোমোসোযের 
সংখ্যা ও গঠনের উপর জীবষাঞ্রেরই 
্বাভাবিক প্ররৃতি, দোঁষ-গুণ প্রভৃতি 
নির্ভর করে (জিন্? )। 

ক্রোমোস্ফিয়ার--স্ধের বহির্ভাগের 
প্রদীপ্ধ গ্যাসীয় স্তর | এই স্তর সুর্যের 
ফোটোসক্ফিয়ার'+ অংশকে বেষটন 
করে আছে। হ্য-গ্রহণের সময় 

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সৌর 
গোলকের এই স্তরের উজ্জল 
আলোকচ্ছটা পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য 
করা সম্ভব হয়ে থাকে । 

ক্রোম্যাটিন -- জীবকোষের সংগঠক 
উপাদানের যে অংশ কোন কোন 

রং শোষণ করে রঞ্ডিত হয়ে «গে, 
কিন্তু অবশিষ্ট অংশে কোন রং ধরে 
না। ( ক্রাম মানে বর্ণ বা »ং) 

ক্রোম্যাটিক আবারসন-_-লেন্দের 
ষেক্রটির ফলে আলোকরশ্মি তার 
মাধমে প্রতিসরিত ( রিফ্রাক্সন 1) 
হয়ে একই বিন্দুতে ( ফোকান 1) 
কেন্দ্রীভূত হয় না; বিভিন্ন বর্ণরশ্শি 
বিভিন্ন বিন্দুতে মিলিত বা কেন্দ্রী- 
তত হয়ে এক রকম মিশ্র বর্ণালীর 
( স্পেক্ট্রাম 1 )ত্ষিকরে। এরূপ 

ক্রোনোক্কোপ 

লেন্সের মাধ্যমে দৃষ্টবস্ত পরিষ্কার 
দেখা যায় না, বিভিন্ন বর্ণে ঝবাপম৷ 
প্রতিভাত হয়। (আযবারসন? ও 

আযাক্রোমেটিক 1)। 
ক্রোম্যাটোগ্রাফি - বাণায়নিক 
বিশ্লেষণের একটা পদ্ধতি বিশেষ ; 
যাতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের 
জলীয় দ্রবণ 'ফুলার আর্থ, 
আলুমিনা + প্রভৃতি শোষণক্ষষ 
পদার্থের দীর্ঘ স্তরের মধা দিয়ে চালিত 
করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন 
পদার্থের দ্রবণ এ শোষকস্তরের বিভিন্ন 
উচ্চতা ব। দুরত্ব অবধি অগ্রসর হয়। 
এরূপ চলাচলের দ্রততা ও গতি- 
প্রকৃতি লক্ষ্য করে বিভিন্ন গুণাঙগ- 
ঘায়ী বিভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব ও 
বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়। 

ক্রোনোমিটার--সময়-নিরূপক এক 
রকম যন্ত্র, বা ঘড়ি। সঠিক লময়ু 
নিরূপণের জণে এই যন্ত্র আজকাল 

বিভিন্ন মান-মন্দিরে ৭ সমুদ্রগামী 
জাহাজে বাবহৃত হয়ে থাকে । 

ক্রোনোক্ষোপ-_ সময়ের অতি ক্ষুত্র 
ভগ্রাংশ (যেমন, সেকেগ্ডের সহন্্াংশ) 

পধস্ত পরিমাপের একটা যন্ত্রবিশেষ । 
প্রধানত; এর কৌশলট। হলে! প্রতি 
সেকেণ্ডে (সময়ের ভগ্রাংশ অনুসারে) 

প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্পন্দন-বিশিষ্ট 
একটা টিউনিং-ফর্ক 1 এমনভাবে 
স্পন্দিত করা হয় যাতে তার প্রতি 
স্পন্দনে একট চাকার এক-একট! 
দাত ঘুরে ধায় এবং এরফলে যাত্্রিক 
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কৌশলে চলমান কাগজের উপরে 
সময়ের সুক্ম বিভাগের দাগ পড়ে। 
ক্লিনিক -_ চিকিৎসাঁগার ; যেখানে 
কোন রোগ নিরাময়ের জন্য 
ডাক্তারী পরামর্শ ও চিকিৎসার 
সাহাযা পাওয়া যায়। 

ক্লিনিক্যাল থার্মো মিটার -- 
“ক্রিনিক্যাল' কথাটার অর্থ হলো 
শব্যাশায়ী রোগী সম্পকাঁয়। তাই, 
রোগীর দেহের তাপ নিরধরণের 
জনে বিশেষ ধরণের যে থার্যো- 
মিটার 1 ব। 'তাপমান যন্ত্র" ব্যবহৃত 
হয় তাকে বলে ক্রি থা.। এর 
তাপমাত্রা ফারেন্হাইট + স্কেলে 
নিরূপিত হয়ে থাকে । 

ক্রিনোমিটার -- যে বিশেষ যক্ত্ের 
সাহায্যে পাহাড়-পবতের ঢালের 

কোণ মাঁপা হয়, অর্থাৎ সমতল ভূমি 
থেকে কতটা কোণে ঢালু হয়ে 
পাহাড়ের শীষ উঠেছে তার পরিমাণ 
জান। যায়। 

ক্লোরযাল -- বর্ণহীন, কটুগন্ধবিশিষ্ট 
এক প্রকার তৈপ্লাক্ত রাসায়নিক 
পদার্থ) ০015.017709 3 আযাল- 

কোহলের1? সঙ্গে ক্লোরিনের? 
রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়ে 
থাকে। ঘুমের উষধ (নার্কোটিক 1) 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাদ! হ্ষটি কা- 
কার কঠিন পন্ার্থ। জলের সঙ্গে 
এর রাপায়নিক মিলনে উৎপন্ন 
পদার্কে বলে 'ক্লোর্যাল হাইড়রে্ট?। 

ক্লোরিন -- মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ । 

ক্লৌরেলা 

পারমাণবিক ওজন 35457, পার- 
মাণবিক সংখ্যা 17, সাংকেতিক 
চিহ্ন 01) সবুজাঁভ হুল্দে ভারী 
গ্যান, শ্বান-রোধকারী তীব্র গন্ধ- 
বিশিষ্ট ও বিষাক্ত। এব বিভিন্ন 
রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ পৃথিবীতে 
নানা আকারে প্রচুর ছড়ানো 
রয়েছে। সাধারণ লবণ হলে! সোডি- 

য়াম ক্লোরাইড, 501; পৃথিবীর 
অধিকাংশ জিনিসেই কম-বেশী লবণ 
বিছ্যমান। সমুদ্রের জলে প্রচুর লবণ 
দ্রবীভূত আছে ( সি-ওয়াটার 1 )। 
হাইড়োজেন ও ক্লোরিনের রাপায়- 
নিক মিলনে উৎপন্ন হয় হাইড়ো- 
ক্লোরিক আগিড, 170]; যার 
বিভিন্ন সন্ট হলো! ক্লোরাইড | 
সোডিয়াম ক্লোরাইড-মিশ্িত সমুদ্র- 
জল থেকে ইলেক্টোলিমিসা' 
প্রক্রিয়ায় ক্লোরিন সহজে প্রস্তত 
কর।যায়। এই গ্যাসের সাহায্যে 
পানীয় জল জীবাণুমুক্ত কর! হয়। 
বস্ত্রাদি সাদ। (ব্রিচিং1) করতে 
ও জীবাণু-নাশক পদার্থ (ব্রিচিং 
পাউডার 1) প্রভৃতি তৈরীর কাজে 
যথেষ্ট বাবহৃত হয়। 

রোরেল। -_- এক জাতীয় গাঢ় সবুজ 
শ্যাওলা] (আযলজি 1)। সাম্প্রতিক 
পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, এর মধ্যে 
মানুষের জীবনধাবণের উপযোগী 
প্রোটিন, শর্কর।, কার্বোহাইড্রেট, 
স্বেহ পদার্থ, ভিটামিন প্রভৃতি সব 
উপাদানই যথোপযুক্ত পরিমাণে 
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বর্তমান »- পৃথিবীর খাগ্য-মমস্তার 
সমাধানে বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ। জল 
ও স্থল সর্বত্র এর উৎপাদন সহজ- 

লাধা; এর। স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোষ- 
বিভ।জন প্রক্রিয়ায় অতি দ্রুত বংশ 
বুদ্ধিকরে। কাবন-ডাইঅক্সাইড 
আত্মীকরণের শক্তিও এদের অতি 

প্রবল; এজগে সাবমেরিন 1 ও 
রকেট 1 অভিঘানের আবন্ধ কক্ষের 

বাযুতে অকিজেনের সমতা রক্ষায় 
সম বলে পরীক্ষিত । 

ক্োরোফন -- বর্মহীন উদ্বায়ী তরল 
পদার্থ; স্থমিষ্ট গন্ধযুক্ত ; রাসায়নিক 
হত্র 07015, উাইক্ল।রো মিথেন” । 
আনেস্থেটিক 1 শক্তির জন্যে অস্্র- 
চিকিৎসার সময়ে এ-দ্রিয়ে রোগীকে 

অনুভূতিশূন্য করে নেওয়! হয়। 

ক্লোরোপিক্রিন- এক রকম 
তৈলাক্ত তরল রানায়নিক পনাথ, 

0০01505; পিক্রিক 1 আমিডের 
সঙ্গে ক্লোরিনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
উৎপন্ন । মারাত্মক বিষাক্ত । উপযুক্ত 
পরিমাণে ও সাবধানে জীবাণুনাশক 
ও ছত্রীক-্ধ্বংসী পদার্থ হিলেবে 
অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। 

ক্লোরোফিলল- পত্র-হরিৎ ; উদ্ছিদের 
পত্রারদির কোষে সবুজবর্ণের যে অতি 
ক্ষুদ্র পদ্ার্থ-কণিকা রয়েছে । আধুনিক 
পরীক্ষায় দেখা গেছে, উদ্ভিদের এই 
সবুঙ্জ-কণা, বা ক্লোরোফিল ছু-রকম 
_'ক্লোরোফিল-এ' হরিদ্রাভ সবুজ 
বর্ণ; আর “ক্লোরোফিল-বি' নীলাভ 

195 গণিক টাইপ 

সবুজ। সুর্ধ-কিরণের মাধ্যষে উদ্ভিদ 
এই ক্লোরোফিলের সাহ।যো শক্তি 
আহরণ করে? এবং বাষুর কাবন 

ডাঁইঅক্সাইড ও জলীয় বাপের 

রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে শর্কর। 
উৎপন্ন করে, অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে 
পুনরায় বাতাসে মিশে যায়। 

উদ্ভিদের এই রাণায়নিক প্রক্রিয়ায়, 
ক্লোরোফিল ক্যাটালিঞ্টের 1 কাজ 
করে মাত্র (ফটো-সিশ্কেসিস্1)। 

ক্লোরোমাইসিটিন-__ছত্রাক জাতীয় 
এক প্রকার জৈব পদার্থ থেকে 
নিঃশ্গত জীবাণু-প্রতিরোধক পদাথ। 
টাইফয়েড রোগে বিশেব ফলপ্রদ। 
দক্ষিণ আমেরিকায় এই জাতীয় 
ছত্রাক জন্মায়। এই ছত্রাক আজ 
কাল উপযুক্ত কৃত্রিম পরিবেশে 
রাপায়নাগারেই প্রচুর পরিমাণে 
উত্পাদিত হয়ে থাকে । 

গা 

গথিক টাইপ -__ ছাপার কাজে 
বাবন্ৃত, অধৃনা অপ্রচলিত এক 

ধরণের ইংরেজী অক্ষর। 
এরূপ অক্ষর বিভিন্ন 
বেখ।-বিল্নযাসে কারুকাধ 
করা! থাকে । গথিক 
আচ -_- হুষ্্াগ্র 
গ্বজ্াকার ইম্নারতভী 

গাখুনির খিলান। 

[1 
পথিক 5 



গনোককাই 

গলনোকক্ধাই -- ষে রোগ-জীবাণুর 

(ব্যাক্টিরিয়। 1) আক্রমণে গনো- 
রিয়। নামক কুৎসিত ও কষ্টদায়ক 
যৌন-ব্যাধির স্যষ্টি হয়। 

গায়টার -_- গলগণ্ড রোগ; প্রদাণত: 
থাইরয়েড 1 গ্লাণ্ডের স্বীতিজনিত 
রোগবিশেষ। তুক্ত খাছ যথোপযুক্ত 
পরিমাণে আয়োডিনের 1 অভাবেই 
এ-বরোগ হয়। ( এক্োথালমিক 
গয়টার 1)। 

গল ব্লাডার - পিতা শয়। ষরুৎ 
(লিভার 1 ) থেকে নি-স্থত সবুজ 
বর্ণের পিতরস (বাইল 1 ) খাছ্যের 

তৈলাক্ত অংশ 

পরিপাকে সাহাষা 
করে। এই পিত্রদ 

লিভারের কাছে 
সংলগ্ন যে-থলিতে 
সঞ্চিত হয় তাঁকে 

শাবরীরবৃত্তে বল! হয় গল-র্রাডার । 

গল ব্াডার 

গলষ্টোন-__পিত্তকোষে(গগ ব্রাডার 1) 

সঞ্রাত প্রস্তরবৎ কঠিন পদার্থ-পিও ; 
পিতরসের (বাইল ) স্বাভাবিক 
বিক্রিয়ার গোলযোগে এ-গুলি স্থষ্টি 
হয়। কঠিন যন্ত্রণাদায়ক রোগ। 
গ্াইগর কাউন্টার __ যে যন্ত্রে 
সাহায্যে তেজক্ষিয় পদাথ থেকে 
বিকিরিত বশ্মি (আল্ফা, বিটা ও 
গাম! রশ্মি+), অথবা] কস্মিক' 
রশ্মির অস্তিত্ব এবং তাঁদের সং- 
গঠক ফোটন? কণিকার সংখ্যা 
জান! যায়। মোটামুটি এ-যস্ত্রে থাকে 
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গাটাপার্চী 

ধন-তড়িং প্রান্ত (আনোভ ) 

হিসাবে একট। স্ুস্্স ধাতব তার, 
যাকে বেষ্টন করে থাকে খপ- 
তড়িত্ঘার (ক্যাথোড 1) হিসাবে 
একটা সম্-অক্ষবিশি্ই ধাতব 
সিলিগার; সবশুদ্ধ থাকে একটা 
গ্যাশীয় আধারে আবদ্ধ । ক্যাথোড 
€ আনোডের মধ্ো প্রায় 1900 

ভোণ্ট 1 তড়িৎ-বিভবের ব্যবধান 
রক্ষা করা হয়। তেজক্ষিয় পদার্থের 
বিকিরিত রশ্মির 'ফোটন" কণিকা- 
গুলি আয়নায়িত (আয়নিজেসন 1, 
আয়ন ) হয়ে তড়িত-প্রাস্তঘয়ের 
ভে!ল্টেজের 1 পরিবতন ঘটায় এবং 
ষাস্ত্রিক কৌশলে তা ধরা পড়ে। 
এর সাহায্যে আয়নায়িত ফোটনের 
সংখাঁও নির্ধারিত হতে পারে। 

-- এক জাতীয় বাত বোগ। 
রুক্তে ইউরিক 1 আসিড মিশে তার 
দুষ্ট বিক্রিয়ায় দেহের বিভিন্ন অস্থি 
সংযোগে ও মাংসপেশতে ক্যাল- 

নিয়াম কার্নেটের কঠিন স্তর জঙ়ে 
যায়, যার ফলে শ্বাতাবিক রক্ত- 

সঞ্চালন-ক্রিয়৷ ব্যাহত হয়ে এ-বোগ 
জন্মে। স্থানীয় বাথা-বেদন। মহ এ- 
রোগে দেহের অংশ বিশেষের স্ফীতি 
ঘটে ও সঞ্চালনে কষ্ট হয়। 

গাটাপাচ৭ -- অনেকটা রাবারের 
মত এক প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ। 
মালয়ে উৎপন্ন এক শ্রেণীর উত্ভিদের 
রস ( ল্যাটেক্স 1) থেকে গাটাপা। 
তৈরী হয়ে থাকে। অত্যন্ত দাহ 
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রস; সাধারণ গঁদের আঠ1। আঠা 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়, উধধেও লাগে। 
প্রকৃতিতে আরও নানারকম গাম 
আছে; সবই উদ্ভিজ্জ পদদা্থ। 

গামাআয়রন _- অত্যধিক তাপ- 

পদার্থ ; তড়িং-রোধক পদার্থ হিসেবে 
অনেক সময় বৈছ্যতিক তারে ও 
যন্্রাদিতে এর আবরণ দেওয়৷ হয়। 

গান কটন -_ নাইট্রোসেলুলোজ 1, 
ব। সেলুলোজ-নাইটট । অতি উগ্র 
বিস্ফোরক পদার্থ । তুলা, কাঠের 
আস প্রভৃতি সেলুলোজ 1 জাতীয় 
পদার্থের উপর নাইট্রিক আযঁসিডের 
রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। 

গন পাউডার- পটাপিয়াম নাইট্রেট 
( সল্ট পিটার 1 ), গন্ধক ও কয়লার 
গুড়ার সংমিশ্রণে তৈরী একটি 

বিক্ষোরক পদার্থ । এই বারুদে আগুন 
দিলে, বা আঘাত-জনিত উত্তাপ 
অতি দ্রুত বিভিন্ন বাঁপায়নিক ক্রিয়। 
সংঘটিত হয়, যার ফলে বিক্ষোরণ 
ঘটে, এবং সহল। প্রচুর গ্যাস ও ধুম 
জন্মায়। কামান-বন্দকের আবদ্ধ 
খোলের মধ্যে এপ বিস্ফোরণের 
ফলেই প্রচণ্ড শব্দ হয় ও উৎপন্ন 

গ্যাসের চাপে গোলা-গোলি ছুবন্ত 
বেগে ছুটে বেরোয়। 

গান মেটাল-_তাম।, দস্তা (জিঙ্ক 1) 
€ টিনের সংমিশ্রণে প্রস্তুত একটা 
সংকর ধাতৃ। সাসান্য নীলাভ ধূসর 
বর্ণের এক প্রকার ব্রোঞ্জ? , এর 
মধ্যে প্রায় 90% তামা, ০ থেকে 

৪% টিন এবং 2 থেকে 4% দস্তা 
সংমিশ্রিত থাকে । 

গাম আরাবিক -_ আযাকে সিয়! 
নামক এক রকম উদ্ভিদের বিশু 

সহনশীল এক রকম (ইম্পাত) লোহা, 
যাকে অষ্ট্রেনাইট-ও বলা হয়। 
সামান্য কাবন, নিকেল ++, মাাঙ্গা- 
নিজ 1 প্রভৃতি মিশিয়ে সাধারণ 
লোহাঁকে এরূপ বিশেষ হ্টিলা বা 
ইম্পাঁতে পরিণত কর! হয়। আবার 
বিশেষ কঠিন এক রকম ব্রাম?, 
ব। পিতলকে বলে গ্ামা-ব্রাস। 

গামা-রে _--গাম। রশ্মি; বিভিন্ন 

হ্বয়ম্প্রভ (বেডি ও-আকটিভ1 ) 
পদার্থ থেকে যে বিশেষ এক শ্রেণীর 
অতি স্ুক্ম তেজ-রশ্ি তরঙ্গাকারে 

বিচ্ছুরিত হয়। এই রশি এক্স- 
রশ্মির 1 অনুরূপ , কিন্তু তরঙ্গদৈর্ঘ্য 

টি এমুন কম এট! 
প্রকৃত পক্ষে তডিৎ- 

আনাল-রাশিঃ 

২ 

২ “পপ চৌন্বকীয় এক বিশেষ 
,৬৬১৯২৯২. তরঙ্গ মাত্র । রেডিও- 

বিছিন্ন রশ্সির আর্টিভ পদার্থ 
বিচ্ছুণ থেকে ইলেক্ট্রনের 

তরঙ্গধারা (বিটারশ্মি 1) বিচ্ছুবণের 
সঙ্গে সঙ্গে এই গামা-তরঙ্গেরও স্যি 
হয়। গামা-রশ্মি খুব মোট ধাতব 
বাধাও ভেদ করে ধেতে পারে, 

কিন্তু দু-মাইলের অধিক বায়ুস্তর ভেদ 
করে যেতে পারে না। এই রশ্বি 
প্রাশিদেছের রক্ত-উত্পাদক কোষ 



গিয়ার 

নষ্ট করে ফেলে; কাজেই প্রাণীদের 
পক্ষে এট। বিশেষ মারাত্মক | 

শিয়ার - য্ত্রাদিতে ব্যবহৃত দঁত- 
কাট? চাকাকে বলে গিয়ার-ছুইল। 
এব্ধপ বিভিন্ন চাকার পরম্পর সন্রি- 
বেশকে বলে গিয়ার । ইঞ্জিনের যাক্তিক 
বেগশক্তি স্থির থাকলেও একট! 
গিয়ার-হুইল ঘুরিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন 

চাকার সংযোগ 

0? কমিয়ে-বাঁড়িয়ে 
১ যন্ত্রের সামগ্রিক 

৮. গতি-বেগের হ্রাস- 
০1 বুদ্ধি ঘটানো ঘায়। 

রা ১।॥ মোটরে থাকে 
11৬6১ গিয়ার-বক্স, যার 

গিয়ার মধ্যে বিভিন্ন 
মাপের গিয়ার সন্নিবিষ্ট থাকে । 

গ্রেইজার--(1) উষ্ণ-প্রজ্রবণ ; ভূগর্ভ 
থেকে শ্বভাবত:; গরম জলের যে 

ধার। উৎসারিত হয়। (2) যে 
যন্ত্রে প্রবিষ্ট জল বিশেষ ব্বস্থায় 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে নল-পথে 
বেরিয়ে আসে। 
শীতপ্রধান দেশে 

এরূপ যন্ত্র আানের 

ঘরে ব্যবহৃত হয়। 

যন্ত্রের উপর দিকের 
নলপথে জল প্রবেশ 
করে। সেই জল 
অভ্স্তরস্থ অনেক- গেইজার যন্ত 

গুলে উত্তপ্ত চাকৃতির উপর দিয়ে 
গড়িয়ে নাষে। এভাবে জল গরম হয়ে 

গে-পুসাক্স-ল 

নীচের নলপথে বেরিয়ে আসে। যন্ত্রটার 
নিয়্ভাগে গ্যাসের উনাঁন জবালানে। 
থাকে, তাঁর উত্তাপে ভিতরের ওই 

চাকৃতিগুলে! উত্তপ্ হয়ে থাকে । 
গেজ -- পবিমাঁপক যন্ত্র; যেমন-_ 
পেট্রল-গেজ, প্রেসার-গেজ ইত্যাদি। 
আবার সরু তারের ব্যাপ নিখু ত- 

ভাবে মাপবার জন্যে 

'মাইক্রোমিটাঁর 
গেজ নামক যস্ত্ু 

( পর্দত্ত চিত্রা 

ব্যবহৃত হয়। রেল- 
লাইনের দুটা রেলের 
মাঝে? ফুট ব্যবধান 

থাকলে বলে ব্রড-গেজ এবং 3 ফুট 
6 ইঞ্চি ব্যবধান থাকলে বলে 

্যারো-গেজ লাইন । 

মাইক্কোমিষ্টার গেজ. 

গে-লুসীক, লুই জোসেফ __ ফরাসী 
পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম 1778 খুঃ, মৃত্যু 
1850 খুষ্টার্জ। বিভিন্ন রাসায়নিক 
গবেষণীয়ই কিন্ত সমধিক প্রনিদ্ধি- 
আয়োডিনের 1 রাসায়নিক ধর্মাদি 
নির্ণয়, সালফিউরিক (79504) ও 
অক্স্যালিক (00077) 5.2780] 
আপিড তৈরীর নূতন প্রণালী 
উদ্ভাবন $ রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন 

গ্যাসপীয় সংমিশ্রণের আয়তনের 
পরিবর্তন বিষয়ক সুত্র (গে-লুসাকৃদ- 
ল? ) প্রভৃতি আবিষ্ষার়ে সবিশেষ 
খ্যাতি অর্জন। 

গে-লুসাক্ষ্-ল __ বিভিন্ন গ্যাসের 
রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন যৌগিক 



গেস্লার টিউব 

পদার্টাও যদি গ্যাসীয় হয়, তবে 
ওই উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন হবে 
উৎপাদক গ্যাস দুটির আয়তনের 
আহ্গপাতিক। এই নিয়ম অন্তঘায়ী 
এক ঘন ফুট অক্সিজেন ও ছুই ঘন 
ফুট হাইড্রোজেনের মিলনে হবে 
ছুই ঘন ফুট জলীয় বাম্প। অবশ্ঠ 
100” সে্টিগ্রেডের বেশী তাপে এই 
রাসায়নিক সংষোগ ঘটানো চাই; 
নতৃব! উৎপন্ন পদার্থ গ্যাসীয় হবে না, 
হবে জল। আবার সর্বদা একই 

তাপ ও চাপে গ্যালগুলোর আয়তন 

মাপতে হবে। ফরাঁপী বিজ্ঞানী 
গে-লুসাক্1 গ্যাসীয় বিক্রিয়ার এই 
সুত্র নির্ধারণ করেন। 

গেস্লার টিউব __ বিভিন্ন গ্যাসের 
মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে উৎপন্ন 

বিভিন্ন বর্ণের দীপ্তি এর যান্ধিক 
ব্যবস্থায় পরীক্ষা! কর] হয়। এট! 
একট লম্বা কাঁচের-টিউব মাত্র । 
(অবশ্ঠ এই কাঁচের টিউব বিভিন্ন 
আকুতিরও হতে পারে) টিউবট। 

থাকে প্রায় 
দি বপপ০০৫০৫৫//2422৫54245442 7 বা হয) সামান্য 

রি রি কোন 
গ্যাসে পূর্ণ। ওর ভিতরে তড়িৎ 
প্রবাহ চালালে আবদ্ধ গ্যাসের পর- 
মাণুগুলো তড়িৎ-প্রবাহের ইলেক্- 
উন 1 কশিকার সংঘাতে গ্রদীপ্ধ হয়ে 
ওঠে। বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে এ-বকম 
দীপ্তি বিভিন্ন বর্ণ ও উঁজ্জল্য-বিশিই 
হয়ে থাকে। 
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গোল্ড _ দোন1) মৌলিক ধাতু, 
পারমাণবিক ওজন 1972, পাঁর- 
মাণবিক সংখ্য। 79, সাংকেতিক 
চিহ্ন 40, উজ্জ্বল হলদে নমনীয় 
পদার্থ । সহজেই একে পাত এ 
তারে পরিণত করা যায়; মরিচ! 
ধরে না, কোন আসিডেও গলে 
ন।। কেবল 'আকোয়া রিজিয়।' 1 
নামক মিশ্র আপ্ডে সোনা দ্রবীভূত 
হয়। পৃথিবীর কোন কোন স্থানে 
বিশুদ্ধ ্বণ-রেণু পা এয়া যায়। আবার 
কোথাও বিভিন্ন ধাতব পদ্দাণ ও 
প্রস্তরাণির সঙ্গে মিশিত অবিশ্বদ 
অবস্থায় থাকে । পুবে এপ অবিশুদ্ধ 
খনিজ প্রস্তর থেকে আ'মালগাম ? 
প্রক্রিয়ায় সোন। নিফাশিত হতো। 
তামা ব। রূপ। মিশিয়ে সোনার ধাতু - 
সংকর তৈরী করা হয়, ( ক্যারেট 1) 
এবং অপেক্ষারুত কঠিন বলে এ-দিয়ে 
্বর্ণমুদ্রা ও অলঙ্কারাদি প্রত্তত হয়। 
সোনার বিভিন্ন যৌগিক পদাথ 
ফটোগ্রাফির 1 কাজে ও ওষধরূপে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

গোল্ড-লিফ ইলেক্ট্রোক্ষোপ - 
ইলেক্ট্রোক্কোপ 11 

গোল্ডেন অয়ে্ট মেণ্ট --চঙ্ষু- 
রোগের মলম বিশেষ; চর্বি বা 
ভেসেলিন 1 জাতীয় পদার্থে হল্নে 
বর্ণের অতি বিশুদ্ধ 'পারদ ভম্ম' 

( মারকিউরিক অক্সাইড, 77880) 
মিশিয়ে তৈরী করা হয়। 



গাযাংওয়ে-বড় বড় নৌক1 বা জাহাজে 
আরোহণ 

7 বা, ত থেকে 
অবতরণের 

স্থবিধার জন্যে 
সহজে স্থাপন 
€ অপসার- 

ণের যোগ্য 

যে পিড়ির সেতু বাবহার কর| হয়। 
পাযাংগ্রিন __ নালি ঘা, অন্ত:প্রপারী 
ক্ষত। জীব1ণুর প্রকোপে বক্ত-চল।- 
চল বন্ধ হয়ে স্থানীয় মাংস-কোষগুলি 
(সেল 1 ) মরে মরে ক্রমে ভিতরের 
দিকে এগিয়ে এরূপ ক্ষতের স্যটি 

হয়। গ্যাস গ্যাংশ্রিন- যে নালি- 
ঘায়ে বিশেষ জীবাণুর (ব্যাচিলাস 1) 
বিষ-ক্রিয়য় দূষিত মাংদের অভ্যন্তরে 
গ্যাস জন্মে ও মাংসপেশী বাজরা 
হয়ে ম্পঞ্জের মত হয়ে যায়। 

শাযামাকঝেন __ বিশেষ এক প্রকার 
আপবিক গঠন-বিশিষ্ট বেঞ্জিন-হেক্স।- 
ক্লোরাইড (176080)6) নামক 

বাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারিক 
নাম। সাদ গুড় আকারে পাওয়। 
যায়; কীট-পতঙ্গ-নাশক বিশেষ 
শক্তিশালী বিষাক্ত পদার্থ । 

পাযামিট -- প্রজনন-কোষ ? পুংবা স্তর 
জৈবকোষ, যাঁদের পরস্পর মিলনে 
উদ্ভূত নৃতন নূতন জীবকোষ ক্রমে 
জ্রণে (ফিটাস 1) পরিণত হয়। 

টূস- যে সব জীবাণু- 
কোধ উপযুক্ত পরিবেশে কোন জীবের 
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গ্যালভ্যানোমিটার 

দেহে প্রজনন-কোষে রূপান্তরিত হয়; 
যেমন-ম্যালেবিয়ার জীবাণু-কোষ 
মশকের দ্বার! সংক্রামিত হয়ে মাষের 
রক্তে প্রজনন-কোষে বূপাস্তরিত হয় 
এবং বংশবৃদ্ধি ঘটায়। 

গ্যাল্ভ্যানাইজ ড আয়রন __জিঙ্ব 
অর্থাৎ, দস্তার একট। পাতলা আবরণ 

দে€য়া লোহার জিনিস। দস্তা 
গলিয়ে তার মধ্যে (আসিডের 
সাহায্যে স্থপবিস্কৃত) লোহার জিনিস 
ডুবিয়ে নিলেই এরূপ গ্যাল ভ্যান।- 
ইজড হয়ে যায়, অর্থাৎ লোহার 
উপরে দস্তার একট! পাতলা! আবরণ 
ধরে ষাঁয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 
গযাল ভ্যানীইজিং। লোহায় মরিচা 
ধরা বন্ধ করবার জন্যে এবপ প্রক্রিয়। 
কর! হয়। ঘরের চাঁলার ঢেউ-টিন 
এভাবে তৈরী হয়; প্রকৃতপক্ষে 
জিনিলটা টিন 1 নয়, জিঙ্কের 1 
পাতল! আন্তরুণযুক্ত ঢেউ-তোল৷ 

লোহার পাত মাত্র। 

শযাল্ভ্যানি, লুইগি __ ইটালীয় জীব- 
বিজ্ঞানী, বোলোন মহরে জন্ম 
1737 খুঃ মৃত্যু 1798 খুঃ । ছিলেন 
শারীরবৃত্তের অধ্যাপক; ব্যাং-এর 
দৈহিক গঠন সম্পর্কে গবেষণার 
কালে 1762 থুঃ জীবদেছে তড়িতের 
অস্তিত্ব আবিষ্কারে অবিস্মরণীয় 
কীতি। নামানগসাঁরে জৈব তড়িত্প্রবাহ 
গ্য।(লভ্যানি প্রবাহ নামে খ্যাত। 

গ্্যালভ্যানোমিটার -__ সামান্ত 
তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব নির্দেশক 



গ্যালাকটোস 

এক প্রকার বৈছাতিক যন্ত্র। সাধারণ 
গঠালভ্যানোমিটারে একটা বৃত্তাকার 
স্কেলের উপর একটা কাট! ঘুরে 
তড়ি-প্রবাহ নির্দেশ করে ; তড়িৎ 
3 শক্তির প্রভাবেই এরূপ হয়ে 

থাকে । বিশেষ 
ধরণের গ্যালভ্যা- 
নোমি টারের 
চৌম্বক-ক্ষে ত্রের 

৮ মধ্যে আবার ওই 
গ্যাল্ভযানোমিটার সুশ্মু কাঁটার সঙ্গে 

কু এক খান। দর্পণ ঝুলানো থাকে ; 
অতি সামাগ্ঠ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে 

ওই দর্পণে প্রতিফলিত আলোকরশ্রি 
পরিবর্ধিত কোণে ঘুরে অতি সামাগ্য 
তড়িতের অস্তিত্বও জ্ঞাপন করতে 

পাবে। গ্যালভ্যানোমিটারে তড়িৎ- 
শক্তির সামান্য প্রবাহ নির্দেশ করে 
মাত্র, আম্-মিটারের 1 মত এ-দিয়ে 
সধারণত:; ভড়িং-প্রবাহের পরিমাণ 
মাঁপা সম্ভব হয় না। 

গযালাক্টোস __ ছুপ্ধশর্করার প্রধান 
উপার্দান। প্রাণিছুগ্ধে বতষান মোট 
শ্করার (স্থগার অব মিক্ক1) প্রায় 
অর্ধাংশ হুলে। এই গ্যালাক্টোস। 

মানষের মন্ধিষ্ষে ও উত্ভিদেও এই 
রাসায়নিক পদার্থ ট। পাওয়া যায়। 

গ্যালাক্সি _ ছায়াপথ; মহাশুন্তে 
অসংখ্য নক্ষত্র ও জ্যোতিফমগুলীর 
নিকট সমাবেশে গঠিত। এরপ 
অগণিত গ্যালাক্সি মহাশুন্তে ইতস্তত: 
বিক্ষিগ্ত রয়েছে । আমাদের সৌর 

শীট 
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পরিবার ও দুষ্ট নক্ষত্ররাজি এবূপ 
বিভিন্ন ছায়াপথের অস্তর্গত। এন্সপ 
জ্যোতিফ সমাবেশকে কখন কখন 
আবার “মিল্কি-ওয়েও বলে। 

গ্যালিলিও, গেলিলি -_ ইটালীয় 
বিজ্ঞানী ও জ্যোতিবিদ । অভূতপৃব 
প্রতিভাবান। ফ্লোরেন্দে জন্ম 1564 
থৃং, মৃতু; 1642 খুঃ। পিসা বিশ্ব- 
বিচ্ালয়ে গণিতের অধ্যাপনা-কালে 
জ্যোতিবিজ্ঞানে বৈপ্লবিক মতবাদের 
জন্য কর্মচ্যতি। পেড়ুয়! বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে অধ্যাপনাকালে বহু বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার--গগন পধবেক্ষণের উপ- 

যোগী নৃতন দুরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন, 
কোপাণিকাসের 1 প্রবতিত স্থ্য- 
কেন্দ্রিক বিশ্বের মতবাদ সমর্থন, বৃহ- 
স্পতি গ্রহের একাধিক উপগ্রহ, পৌর- 
কলঙ্ক, স্যের আবর্তন প্রভৃতি নৃতন 
নৃতন তথ্যাবিষ্কার। পৃথিবী-কেন্দ্রিক 
বিশ্ব সম্থদ্ধে বাইবেলের উক্তির 
বিরুদ্ধতার অভিযোগে বৃদ্ধ বয়সে 
রোমে পোপের আদেশে কারারুদ্ধ। 

প্রচলিত ধর্মভাবের অন্থরোশধে € 
বন্ধুবর্গের পরামর্শে অগত্যা সখেদে 
ধই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, 

এই ভ্রান্ত মতে স্বীকৃতি দিয়ে নিষ্কৃতি 
ও ম্বদেশে প্রত্যাবর্তন । শেষ জীবনে. 
সম্পূর্ণ দৃটিহীন। 

পিলার গির্জায় দোলায়মান বাতি 
লক্ষ্য করে যৌবনেই দোলন-যস্ত্রের 
( পেওুলাম 1) সুত্র আবিষ্কার। 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কার্ধকারিতা, 



গাালিলিও টেলিশ্বোপ 

চৌস্বকশক্তির ব্যাখ্যা, তাপমান যন্ত্র 
সংস্কার প্রভৃতি বনু মূল্যবান 
অবদান। এক কথায় গ্যালিলিও 
ছিলেন সে-যুগের জ্ঞানধারাঁর বনু 
অগ্রগামী প্রতিভা -- বিজ্ঞানের 

ক্ষেত্রে এক বিরাট বিন্ময়। 

গ্যালিলিও টেলিস্কোপ -_ সপ্তদণ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইটালীয় 
বিজ্ঞানী গ্যালিলিও? দূরবীক্ষণ যন্ত্র 
উদ্ভাবন করেন । মহাকাশে গ্রহ- 
নক্ষ বর পরবেক্ষণের জন্তে গ্যালিলি ৪-র 
এই প্রাথমিক দুরবীক্ষণ যন্ত্রের 
আইপিসে1 ব্যবহৃত হয়েছিল এক- 
খানা! অবতল ( কন্কেভ 1) লেন্স। 

এরূপ বিশেষ ধরণের আইপিস-যুক্ত 
টেলিস্কেপকে 1 বল। হয় গালি- 

লিও-টেলিস্কোপ। 
গ্যালিক আযাসিড--ওক, চা প্রভৃতি 

উত্ভিদ্ধ থেকে প্রাপ্ত একট! জৈব 
আযাঁমিড, ০879 (012)5 20078; 

চামড়। ট্যান্করতে ও কালি তৈরীর 

কাজে যথেষ্ট বাবহৃত হয়। ওক, 

ওয়াটুল, গরাণ প্রতৃতি গাছের 

ছালে ট্যানিক আযসিডের সঙ্গে 
মিশিত অবস্থায় গ্যালিক আমিডও 
কিছু পাওয়া যায়। 

গযালিন1-- খনিজ লেড-সাঁলফাইড, 
791 বাংলায় বলে সীদাঞ্জন। 
ভারী ক্ষটিকাকার চকচকে পদার্থ । 
বেশীর ভাগ সীস! এই খনিজ থেকেই 
নিষ্ষাশিত হয়। এর মধ্যে কিছু 
বৌপ্যও মিজিত থাকে । 
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 গ্্যালিয়াম -- মৌলিক ধাতু; পার- 

1 

মাণবিক ওজন 6972, পারমাণবিক 
সংখ্যা] 31 প্রতীক চিহ্ন 038.) খনিজ 
দস্তার সঙ্গে মিশিত অবস্থায় পাঁওয়। 

যায়। সাদা নরম ধাতব পা । 

এর গলনাংক মাত্র 30” সেট্টিগ্রেড 

কাজেই একে সাধারণতঃ পারার 
( মার্কারি? ) মত তরল অবস্থায়ই 
দেখা যায়। আবিষ্কৃত হয় 1875 

খুঃ) আলুমিনিয়ামের সমপধায়ভুক্ত 
বলে ধাতুট। প্রথমে একা-আযালু- 

মিনিয়াম 1 নামে পরিচিত ছিল। 
গাযালেন, ক্লডিয়াস -- গ্রীস দেশীর 
চিকিংসক। স্থনির্দি্ইট জীবনকাল 
অজ্ঞাত; খুষ্টায় দ্বিতীয় শতকে রোম 
সমাট মার্কাস অরিলিয়াদের রাজত্ব. 
কালে আবির্ভাব। দেহের আভ্যন্ত- 
রীণ গঠন ও অস্থি-সংস্থান সম্পকে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথপ্রদর্শক । 

খ্যাতিতে সে-যুগের শেষ্ঠ চিকিৎসা 
বিজ্ঞানী হিপোক্রিটাসের 1 সমকক্ষ । 
রোগ ও নিদান সম্পর্কে প্রায় 500 গ্রন্থ 
রচনা ; কতকগুলি অগ্যাপি অভ্রাস্ত 
বলে চিকিৎসা-জগতে স্বীকৃত। 

ূ গ্যাস -- পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থার 
| অন্যতম অবস্থা (কঠিন, তরল ও 

গ্যাস )। গ্যাশীয় অবস্থায় পদার্থের 

অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ 
প্রায় থাকে না, কাজেই গ্যাস আবদ্ধ 
পাত্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । উপযুক্ত 
নিষ্-উষ্ণতায় গ্যাস জমে প্রথমে 
তরল এবং পরে কঠিন অবস্থায় 



গস 

রূপান্তরিত হয়) আবার উপযুক্ত 
ঘাপবুদ্ধিতে কঠিন পদার্থকে প্রথমে 
তরল ও পরে গ্যানে পরিণত কর! 
যেতে পারে । এটা সাধারণ নিষ্নম, 
ব্যতিক্রমও আছে । অনেক সময় 
কেবল চাপবৃদ্ধি করেও গ্যানকে 
তরল করা যেতে পারে (ক্রিটিক্যাল 
টেম্পারেচার 1 )। 

গ্যাসের ডঞ্চতা, চাপ ৪ আয়- 

তনের পারম্পরিক সম্বন্ধ কতক গুলি 
শিয়ম বা তে বাধা | গ্যাীয় স্থত্র £ 
(1) বয়েলের সূত্র ( বয়েল্দ-ল 1) 
উষ্ণতা একই রাখলে গ্যাসের 
আয়তন (৬) তার উপরে প্রযুক্ত 
চাপের বিপরীত অনুপাতে বাড়ে ব৷ 
কমে; যেমন, চাপ (2) দ্বিগুণ করলে 
আয়তন (৬) অর্ধেক হয়ে যায়। 
স্ত্র (2) চালের সুত্র (চালস 
ল1): চাঁপ একই রাখলে যে 
কোন গ্যাসের ০১ ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড 
উদ্ণতায় যে আয়তন থাকে প্রতি 
1” সে. উষ্ণতা-বৃদ্ধিতে তার 1/273 
ংশ বধিত হয়, অর্থাৎ (চাঁপ 

সমান রাখলে) নিদিষ্ট পরিমাণ 
গযাদের আয়তন সর্বদ| তাঁর আঁব- 

পসোঁলিউট + উষ্ণতার সমান্ুপাতিক 
হয়ে থাকে । এ-সব নিয়ম অবশ্য 
কোন গ্যানের পক্ষেই সর্বতোভাবে 
খাটে না) অনেকটা খাটে মাত্র 
অত্যধিক উষ্ণভাঁয়। যে গ্যাসের 
বেলায় উক্ত গ্যাপীয় স্ত্রগুলি 
সর্বাংশে খাটে বলে মনে করা হয় 
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তাকে বলে পীরফেক্ট বা আই- 
ডিয়াল গযাস; বন্তত: প্রত 
“পারফেক্ট গ্যাস” দুর্লভ । 

গ্যাসীয় সংযোগ সম্পর্কে গে- 
লুসাকের সূত্র (গে লুসাকৃন-ল 1): 
বিভিপ্ন মৌলক গ্যাসের রাসায়নিক 
সংযোগে কোন গ্যাসীয় যৌগিক 
উৎপন্ন হলে একই চাপ ও উষ্ণতায় 
সংযোজক ও সংযোজিত গ্যাসগুলির 
আয়তন সর্ব! সরল আনুপাতিক 
হবে। এ সত্য পরে আছো- 

গেড়োর প্রকল্প (আভোগেডোল 
হাইপথেপিল 1) থেকে সমর্থিত হয়: 
একই চাপ ও উষ্ণতায় সব গ্যাসেরই 
সমান আয়তনে সমসংখ্যক গ্যাশীয় 
অণু থাকে । 

মৌলিক গ্যাস হলে! হাইডোঁজেন, 
অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন 
প্রভৃতি ;-_ যৌগিক গ্যান হলে। 
কাবন-ডাইঅক্সাইড,মিথেন,হাইড়ো- 
ক্লোরিক 1 আসিড, কোল গ্যাস 
প্রভৃতি । সাধারণ বাযুমগুলীয় চাপ 
ও উষ্ণতায় যে সব পদার্থ গ্যাসীয় 
অবস্থায় থাকে তার্দেরই গ্যাস বল! 
হয়, গ্যাস হুলে। পদার্থের একট! 
বিশেষ অবস্থা মাত্র। ক্লোরিন, 
ফ্লোরিন প্রভৃতি মৌলিক গ্যাসগুলি 
বিষাক্ত; কোল-গ্যাস 1, ওয়াটার 
গ্যাস? প্রভৃতি যৌগিক গ্যাসগুলি. 
দাহা বলে জালানি হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। বাযুমণ্ডলে অতি সামান্য 
পরিমাণে মিশ্রিত আর্গন, হিলিয়াম, 



গ্যাস ইঞ্জিন 

নিয়ন, জেনন ও ক্রিপউন নামক 
গ্যাসগুলিকে বল। হয় রেয়ার 1 

(ছুর্লভ )গ্যাস। 
গা্যাস ইঞ্জিন -- এক বিশেষ ধরণের 
ইণ্টারগাল কম্বাস্নন ইঞ্জিন 1 ; 
আবদ্ধ আধারে (পিলিগারে ) 
কোল-গ্যাস1 ও বায়ুর স'মিশ্রণে 
বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাতে উদ্ভূত 
গযাপীয় চাপশক্কির পিয়ন্ত্রণে এ- 
ইঞ্জিন চলে। 1870 খুঃ কোল- 

গ্যাসের 1 সাহাধো প্রথম আবিষ্কৃত 

হয়। ক্রমে নানারূপ উন্নতি ঘটেছে 
_নিকোলাশ অটে। নামক এক 
যন্ত্রবিদ্ চার পধায়ের ((4-50016) 
(অগা গ্াশীর মিশ্রণের প্রতি 
বিশ্ষোরণে ইঞ্গিনের পিখল চার বার 
ওঠ।-নাম। করে ) বিশেষ গ্যাস-ইঞ্জিন 
উদ্ভাবন করেন । শবশেষে 1936 খুঃ 

গ্যাস টার্বাইন? চালিত ইঞ্জিন 
উদ্ভাবিত হয়। 

গ]াস কার্বন -- কোল-গ্যাস 1 উৎ- 
পাদণের জগ্তে যে সুবুহৎ বক-যন্ত্ে 
(রেটট 1) কয়লা চোলাই কর] হয়, 
তার গায়ে এক রকম বিশুদ্ধ কাধন 
(কয়ল1) জমে যায়ঃ একেই গ্যাপ- 
কাধন বলে। এরূপ বিশুদ্ধ কার্বন 
একট! উতকৃষ্ট তড়িৎ - পরিবাহী 
পদাথ; এদিয়ে সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক 
যঙ্থাদির ইলেক্ট্রোড 1 তৈরী হয়। 

গ্যাস মাস্ক -- গ্যাস-মুখোনল $ যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে বিষাক্ত গ্যান ও ধূম থেকে 
রক্ষা পাওয়ার জগ্তে সৈনিকের! ষে 
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মুখোপ পরে। শ্বাস-প্রশ্বাপের জন্যে 

এর ছিত্র-পথে কার্বনের গুড়ার 
একট! স্তর ও তার গায়ে একটা 
ফিপ্টার-প্যাভ থাকে । এর ভিতর 
দিয়ে বাফু চঙ্লাচল করতে পারে, 
কিন্তু ভারী বিষাক্ত গ্যাস « ধুম 
আটকে যায়। বায়ু, কার্বন-মনক্সাইড, 
কোল গ্যান? প্রভৃতি হাল্ক! বলে 
এতে তেমন আটকায় না) কেবল 

রাপায়নিক যুদ্ধের ভারী বিষাক্ত 
গানগুলে! থেকেই এরপ মাষ্কের 
ব্যবহারকারীর! রক্ষা পায়। 

গ্যাস ম্যান্টেল -- গ্যাস লাইটে ষে 
জালি আবরণ); প্রদাপ্ত হবে আলে। 
দেয়। পিক জাতীয় সুতায় বোন। 
এই জালি প্রায় ১9% থোরিয়াম 
অক্সাহড 4 1% লারিয়াম অক্লাইডের 
সংমিশ্রণের প্রক্রিয়ায় অদাহা হয়ে 
পড়ে এব' ওই ছুটি ধাতব পদাথের 
স্থক্সম কণিকাগুলি প্রদীঞ্ধ হয়েই 
আলো ছড়ায়। বিশেষ প্রক্রিয়ার 

সাহাঁধ্যে জালিটাকে এরূপ অদাহা 5 
দীপ্তিক্ষম কর! হয়ে থাকে। 

গ্যাসোমিটার -- গ্যাম - সরবরাহ 
কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণ গ্যাল সঞ্চয় ও 
সংরক্ষণের উপযোগী বিশেষ ধরণের 
এক রকম আধার। সাধারণ গ্যাসো- 
মিটার হলো, ইট ও পিমেণ্টের 
তৈরী প্রকাণ্ড পাতকুয়ার মত 
একটা জলপূর্ণ পাত্র, যার মধ্যে 
ধাতব পাতে-তৈরী একট! প্রকাণ্ড 
ড্রাম বসানো থাকে । উৎপাদিত 



গাখসোলিন 

গ্যাসকে নলপথে €ই জলপূর্ণ পাত্রে 
প্রবেশ করালে জল অপসারিত হয়ে 
ড্রামের ভিতরে গ্যান জমতে থাকে । 
আবন্ধ গাপের চাপে ড্ামট। ক্রমে 

জলের উপরে 

ভেদে ওঠে। 

প্রয়োজন 

অন্থসারে ওই 
সাঞ্চত গ্যাস 

পুখক নলপথে 
সাধাবণ গালসোমিটাৰ নানা কাজে 

সরবরাহ কর! হয়। আবদ্ধ গাস 
বেরিয়ে যেতে ড্রামটা আবার ক্রমে 
ক্রমে জলে নিমজ্জিত হতে থাকে। 

গযাসোলিন - খনিজ তৈল, 
পেট্রল, মোটর-স্পিরিট প্রভৃণ্তর 
বিশেষ নাম । পেট্রোলিয়াম 1 থেকে 
প্রাপ্ত বণহীন উদ্বায়ী তরল পদাগ । 

গযাষ্ট্রীইটিস-_:রাগ বিশেষ; পাক- 
স্থলীর প্রদাহ । সাধারণতঃ অত্যধিক 
মদ্যপান, বিশেষ গুরুপাক খাগ্ভাদি 
ভোজনের অভ্যাস প্রন্ভতি বিভিন্ন 
কারণে অনেকের এ-রোগ জন্মায়। 

গযান্কোপোডা -- শামুক জাতীয় যে 
টু সব জীব দেহভ্য- 

১১৫৫) স্তরস্থ নরম এক 
রকম মাংদপেশী 

গ্যাষ্ট্রোপোড। (শামুক) খোলসের মুখে 
বিস্তার করে চলাফেরা করে, এবং 
ওই মাংম্পেশীর সাহায্যেই অবলম্বন- 
স্থানে লেপ. টে থাকে । 
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গ্র্যাম -- নি. জি. এস. সিষ্টেম 
পদার্থের ওজন পরিমাপের মৌলিক 
একক বিশেষ ; 4 ডিগ্রি সেটিগ্রেড 
তাপে এক ঘন সের্টিমিটার + বিশুদ্ধ 
জলের ওজনের প্রায় মমান। 10009 
গ্র্যাম- 1 কিলোগ্রাম । 

গ্রাম আযাটম -_ গ্রাম এককে 
মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক 
ওজন ; যেমন, গন্ধকের ( সাল- 
ফার1) গ্রযাম-আযাটমিক ওয়েট! 
হলে 32066 গ্রাম । 

গ্র্যাম ইকুইভ্যালাণ্ট _ কোন 
মৌলিক পদাখের যত গ্র্যামের 1 
পক্ষে এক গ্রাম হাইড্রোজেন, বা 
আট গ্রাম অল্সিজেনের রাপায়নিক 
মিলন ঘটতে পারে, লেই গ্র্যাম- 
সংখ্যাকে এ মৌলিক পদাণের 
গাই. বলে। একে ইকুইন্যালাণ্ট 
ওয়েট-ও বল! হয়। 

গ্র্যাম-ক্যালোরি - এক গ্র্যাম! 
বিশুদ্ধ জলের উদ্ণত। 1457 ডিগ্রি 
সেন্টিগ্রেড 1 থেকে 15.5- সেন্টিগ্রেডে 
উন্নীত করতে যতট। তাপ-শক্তির 
প্রয়োজন হয়। এট! তাপ-শক্তির 
একট একক বিশেষ। 

গ্র্যাম মলিকিউপ -- গ্রযাম এককে 
কোন বাঁগায়নিক যৌগিক পদার্থের 
আণবিক ওঙ্গন। একে মোল-ও 

বল হয়। যেমন, জলের মোলব। 

গ্রযাম-মলিকিউল হলে! 18 গ্র্যাম। 
গ্র্যামিনিভোরাস--তৃণভোজী ; ষে 
সব প্রাণী ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ 



গ্রযানাইট 

করে। 'গ্র্যাষিনি' মানে ঘাস বা তৃণ। 
গ্র্যানাইট __ মোট। দানাঁযুক্ত কঠিন 
এক শ্রেণীর প্রস্তর বিশেষ। এই শ্রেণীর 
ফেলম্পার 1, কোয়ার্জ' প্রভৃতি 
পাথরে সাধারণতঃ কিছু অভ 
(মাইকা 1) মিশ্রিত থাকে। 
গ্র্যানাইট পাথরের ঘর্ধণে আগুন 
জলে ওঠে; এ-জন্যে একে সাধারণ 
কথায় বলে চকৃমকি পাথর? 

গ্ল্য/ফাইট -_- কার্নন জাতীয় পদার্থ; 
কার্নের একটা আআলোট্রোপ 1 । 
একে ব্ল্যাক লেড বা প্লাম্াথো 5 
বলে। আমর] ষাঁকে লেড-পেন্সিল 
বলি তার শিষ, গ্র্যাফাইটে তৈরী, 
লেড (সীনা) ময়। বৈদছ্যাতিক 
যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে এর যথেষ্ট 
ব্যবহার আছে। 

্লীউণু স্পিড -- প্রতিকূল বাযু- 
প্রবাহের গতি প্রতিহত করে যে 

আপেক্ষিক গতিতে এন্রোপ্লেন উপে 
সঞ্চরণ করে) যেমন -_ প্রতিকুল 
বায়ুর গতি ঘণ্টায় 30 মাইল এবং 
এরোপ্রেনের নিজন্ব প্রকৃত গতি 
ঘণ্টায় 200 মাইল হলে তার গ্রা. 
স্পি. হবে ঘণ্টায় 170 মাইল। 

গ্রাউণ্ড রে -_- যে-সব রেডি €-তরঙ্গ 
প্রেরক-ঘন্ত্র থেকে বেরিয়ে সোজাস্থজি 
গ্রাহক-যন্ত্রে গিয়ে পৌছায়, প্রবাহের 
পথে উচ্চাকাশের বাযুস্তরের কোথাও 
গ্রতিফলিত হয়ে নিমদিকে দিকৃ- 
পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না (হেভি- 
সাইড কেনেলি লেয়ার 1)। নিকট- 

গ্রাভিটেনস্ভাল 

বতী স্থানেই এরূপ বেতার-তরঙ্গ 
প্রেরণ করা সম্তব। এরূপ বেতার- 

তরঙ্গকে গ্রাউগণ্ড ওয়েভ-ও বল! হয়। 
গ্র্যাভিটেসন -- মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। 
সকল বস্থকেই পৃথিবী অবিরত তাঁর 
কেন্দ্রের দিকে টানছে ; পৃথিব'র এই 
আকমণ-শক্তির ফলেই গাছের ফল 

মাটিতে পড়ে। একেই বলে ফোম” 
অব গ্র্যাভিটি' ; বাংলায়, মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তি। কোন বস্তর ওজন হলো 
তার উপরে পৃথিবীর এই টান বা 
মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির পরিমাণ। কেবল 
পৃথিবী নয়, বস্ততঃ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের 
সকল বস্তই পরম্পর পরস্পরকে 
ট/নছে, একে বলা হয় অভিকর্ষণ 
শক্তি, বা '.ফার্ন অব গ্র্যাভিটেসন" | 
বিভিন্ন বস্তর মদ্যে অভিকর্ণণ শক্তি 
সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটনের সুত্র 
(ল অবগ্র্যাভিটেসন) হলো এই যে, 
বিভিন্ন বন্তর পারস্পরিক আকর্ষণ” 
শক্তির পরিমাণ তাদের বস্তভর 
(মাস্1) ওব্যবধানেয় উপর নির্ভর 
করে; এবং তা তাদের পরস্পৰের 

ভবের গুণফলের স্মান্থুপাতিক, আর 
দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত (ব্যস্ত) 
আনুপাতিক হয়ে থাকে। 

গ্রাভিটেঙন্যাল ইউব্দিট- গ্র্যাম 1, 
পাঁউণ্ড প্রভৃতি হলে! ওজন পরি- 
মাপক একক; এগুলি বস্তর ওজন 
( ওয়েট 1), অর্থাৎ পৃথিবীর মাধ্যা- 
কর্ণের (ফোর্ন অব গ্রাভিটি 1) 
পরিমাপ বুবীয়। কাজেই এদের গ্রা-ই. 



গ্রাভিমেটি.ক 

বলে। কিন্তু ভাইন এবং পাউ- 
গ্যাল 1 গ্রাভিটেসন্তাল ইউনিট 

নয়; এর কারণ, শেষোক্ত গুলি বস্তুর 
ওজনের উপরে নির্ভরশীল নয়; 
ভু-তলে বা আকাশে, পৃথিবীতে বা 
চাদে সর্বত্র এদের পরিমাণ সমান হবে। 

গ্রাভিমেটিক আানালিসিস _ 
মাত্রিক বিশ্লেষণ। কোন যৌগিক 
পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণের যে 
পদ্ধতিতে সংগঠক উপাদানগুলির 
শতাংশিক ওজন-পরিমাণ নির্ধারিত 
হয়। (আনালিসিল 1)। 

গ্রাহাম বেল -- প্রখ্যাত পদ্াথ- 
বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্ ; জন্ম স্বটল্যাণ্ডে 
1847 খৃঃ, মৃত্যু 1922 খুঃ। টেলি- 
ফোন যন্ত্রের আবিষ্কৃত, মাত্র 29 
বছর বয়সে 1876 খৃঃ 10 মে তারিখে 
সব প্রথম টেলিফোনের ' কৌশল 
জনসমক্ষে প্রদর্শন করেন । বধিরদের 
জন্য অডিওমিটার যন্ত্র ফোনো- 
গ্রাফের 1 রেকর্ড, ইগডাকৃসন ব্যালান্স 
প্রভৃতি উদ্ভাবন ; ব্যোমযান সম্পর্কে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণ|। 

গ্রা্থাম্স ল অব ডিফিউসন __ 
ডিফিউপন মানে অঙ্তপ্রবেশ ; কোন 
গ্যাপীয় (বা তরল ) পদার্থ অপর 
কোন গ্যালীয় (বা তরল ) পদার্থের 
মধ্যে অণুপ্রবিষ্ই হয়ে পরস্পরের 
ঘনত্বের মমতা সাধন করতে চায়-. 

গ্যাপ ও তরল পদার্থের এই মিশ্রণ 
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মধ্যে অধিকতর বেগে অণুপ্রবেশ 
করে, অথাৎ ছড়িয়ে যায়; ক্ত 
ভারী গ্যাস ছড়ায় ধীরে ধীরে । এ 
সম্পর্কে গ্রাহামের স্তর হলো : কোন 

গ্যাসের মধ্যে অপর কোন গ্যাসের 

অন্ুপ্রবেশের গতি হবে তার ঘনত্বের 
বর্গমূলের সঙ্গে বিপরীত আন্ক 
পাতিক ( ইন্ভার্স প্রোপোরসন 1) 
হারে; ঘেমন -_- অঞ্সিজেনের ঘনত্ব 
(ডেন্সিটি? ) হাইড্রোজেনের 16 
গুণ; সুতরাং অক্সিজেন হাইড়ে।- 
জেনের মধ্যে অন্রপ্রবিই হবে 

হাইড্রোজেনের (1//16 75 1/4) 

এক চতুথাংশ বেগে। 
গ্রিক ফায়ার -__ জলে স'স্পশে 
অগ্রি-উৎপাদক এক মিশ্রণ বিশেষ। 
বিভিন্ন পদার্থের এক প্রকার 
সংমিশ্রণ, য। প্রাচীন গ্রীকগণ নৌ- 
যুদ্ধে ব্যবহার করতে1। দ'মিশ্রণট। 
জলের সংশ্র্শ পেলেই জ্বলে উঠতো । 
সম্ভবত; এটা গন্ধক, ন্যাপথ1 1, চুন 
(কুইক লাইম 1) প্রসৃতি মিশিয়ে 
তৈরী কর! হোত । 

গ্রিন ভি ট্রয়ল-_ফেরাস্ সাল্ফেট। 
লোহার সঙ্গে মু সাল্ফিউরিক 1 
আযাপিডের বাঁপায়নিক বিক্রিয়ার 
উৎপন্ন সালফেট সণ্টের বিশেষ নাম। 
সজল স্ফটিকাকাঁর, সবুজ বর্ণ) 
বাঁসায়নিক সুত্র চ০30+4.7750 7 
বাংলায় বলে 'হিরাকস'। 

বা অনুপ্রবেশের প্রবণতাকে বলে | গ্রিনউইচ টাইম -_ আন্তর্জাতিক 
“ডিফিউদন'। হাল্ক! গ্যাস বায়ু | প্রমাণ-কাঁল। পৃথিবীর আবর্তন-হেতু 



গ্রেন 113 

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্থানীয় 
সময়ে সুর্যোদয় হয়। এর ফলে একই 
ঘড়িতে বিভিন্ন স্তানে বিভিন্ন সময় 
নির্দেশ করে। এজন্য সারা পৃথিবীতে 
আন্গপাঁতিক সময় নির্ণয়ের উদ্দেশে 
ইংলগ্ডের গ্রিনউইচ সহরের স্থানীয় 
সময়কে প্রামাণা (মুল) সময় 

(স্যাণ্ডা্ টাইম) ধরা হয়। গ্রিন- 
উইচকে ০” লর্গিচিউডে 1 অবস্থিত 

বলে ধর। হয়েছে (প্রাইম মেরি- 

ডিয়ান 111 এই "গ্রিনউইচ সময় 
পেলে পৃথিবীর যে কোন স্থানের 
প্রামাণ্য সময় দ্রাঘিমীর ( লডি- 
চিউড 1) ব্যবধান অনুযায়ী হিপাব 
করে বার কর! যায়। 

গ্রেন -- ইংলতীয় ওজনের একক 
বিশেষ। এক পাউণ্ডের 1 2000 
ভাগের এক ভাগ ;- 0648 গ্র্যাম। 

গ্লেট সার্কেল - কোন গোলকের 
কেন্দ্র ভেদ করে মমতলভাঁবে (কটে 
ফেললে যে 

উগোলকের কল 

বৃত্তের হষ্টি. ৮১৩১ 
হয়। ৃ্ / / 

গোলকের র 

গ্রেট সার্কেল 

হলো বিমুব- -গ্রট মার্কেল 

রৈখিক বৃত্ত 
(ইকোয়েটন 1), বা যে-কোন দ্রাঘিমা 
বরাবর বৃত্তরেখ|!। ভূ-পৃষ্টের যে-কোন 
গ্রেট সার্কেলের ছুইটি বিন্দুর সংযোৌজক 
মরুল রেখা, অর্থাৎ তার আর্ক1-কে 

বল! হয় জিয়োডিসিক 1 লাইন। 

গ্রেপ সুগার - গ্রকোজা | 

গ্রবা সল্ট __ সোডিয়াম সালফেট; 
যাকে সাধারণভাবে সোড'-লাল্ফ 
বলে। স্কটিকাকার পদার্থ, রাসায়- 
নিক স্তর 8২০4 107৯0 

( *ঘাটার অব কৃদ্টযালিজেমন 1 ) 
একট! বিরেচক পদাথ। জোলাপ 
ছিমেবে ইষপরূপে বাবহ্ৃ * হয়। 

গ্)াণ্ড -- গ্রঙ্ি। জাবের দেহভ্যন্তরুস্থ 

বিভিন্ন জৈব উপাঙ্গ, ব ক্ষুদ্র 
জৈবাধার। এগুলি থেকে দেহের 
স্বাভাবিক পুষ্টি, বুদ্ধি ও বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য রক্ষার উপযোগী জটিল 

রর 4 পেস 
119 ত রর /৫ ৭ ্ 
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বিশ বিশেন প্ণাণডের পণ্যে 

গঠনের বিভিন্ন জৈব রস (হর্যোন 1) 
নিঃগছত হয়। জীব-চ্ছের বিভিন্ন 

ক্রিয়াকলাপের উত্তেজক ও নিয়ন্ত্রক 
এরূপ বিভিন্ন হর্দৌন, বা উত্তেজক রস 
নিঃসরণের জন্তে £দহে ছু'রকম গ্লযাণ্ড 
আছে--অন্তম্রাবী ও বহিঃম্রীবী। 
প্াান্ক্রিয়াস 1+, থাইরয়েড, 



প্লাইকল 

আ্যড়িনেলিন, পিটুইটারি? 
প্রভৃতি হলো অস্তঃআ্রাবী গ্রন্থি; আর 
শুক্র, দুগ্ধ, ঘর্ম প্রভৃতি নিঃসরণের 
জন্তটে আছে বিভিন্ন বহি:আ্রাবী গ্রন্থি। 
লিম্ফেটিক গ্রন্থিগুলির মাধ্যমে রক্ত- 
রল (লিম্প 1) পরিক্ত হয়ে গিয়ে 
রক্তল্নোতে মেশে । অস্ত:ম্রাবী গ্রন্থি- 

গুলির অভ্যন্তরে বিভিন্ন হমোন 

উৎপন্ন হয়, যেগুলির বহিমি:সরণ 
নেই, ভিতরে ভিতরে রক্তশ্োতের 
সঙ্গে মিশে গিয়ে দেহের বিভিন্ন জৈব 
ক্রিয়া সম্পন্ন করে। 

গ্লাইকল--বিভিন্ন অনুপাতে কাবন 
ও হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলনে 
বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন 1 উৎপন্ন হয়। 
আলিকফেটিক 1)অথব। পারাফিন ? 
শ্রেণীর বিশেব হাইড্রোকাবন গুলির 
সাধারণ বাঁসায়নিক গঠন হলে। 
0৮5...075$; যেমন-_ ইথেন ? 

(075. 075) এরূপ হাইড়- 
কাবনের অণু গঠনে ছুট! হাইড্রোজেন- 
পরমাণুর সঙ্গে ছুট! হাইডুক্সিল (977) 
গ্রপ যুক্ত হলে তাদের রাপাঁয়নিক 
নাম হয় গ্লাইকল; যেমন--ইখিলিন 
গ্নইকল (07৮5097, ০1750177) 

বর্ণহীন হুমিষ্ট তরল পদার্থ । শীত- 
প্রধান দেশে মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনে 
ব্যবহৃত জল ঠাণ্ডায় জমে নাযায় 
তার জন্য জলের সঙ্গে পদার্থ ট। 
অনেক সময় মেশানে। হয়। 

গ্লাইকোন্রিয়। __ মৃত্রে শর্করার 
(স্থগার ?+ ) আধিক্য-জনিত জৈব 

গ্লাস 

বিক্রিয়া; এট! বহুমূত্র (ডাঁয়েবেটিস 1) 
রোগের লক্ষণ বলে ধরা হয়। 

গ্লীইজিমিয়! -_ রক্তে অস্বাভাবিক 
পরিমাণে শর্করা (ন্থগার 1) সঞ্চারিত 
হয়ে যে রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায়; 

এট। একপ্রকার রক্তদুষ্টির অবস্থা । 
হাইপারগ্লাইসিমিয়। _- রক্তে 
অত্াধিক শর্করা উতৎপত্তি-জনিত 

গুরুতর রক্তদৃষ্টি রোগ । 
প্রাইকোজেন -_ জাস্তব শেতসার, 

( কমপ্রেক্স কাধোহাইড্ট ); বিভিন্ন 
শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের সঙ্গে 
প্রকোজ্বের? রাসায়নিক মিলনে 

প্রাণী-দেছের যকৃত ৭ অন্যান স্থানে 

এপ পদার্থ উৎপন হয়। পদার্থ ট। 

একপ্রকার জটিল গঠনের হাইড়ে- 
কাপন1 । প্রাণী-,দহের মাংসপেশীর 
মধোও এ-পদাগ যথেছু থাকে । 

গ্রাস -_: কাচ, কঠিন, ভগ্গুর * স্বছ 

পদার্থ । রাসায়নিক হিসেবে ক্যাল- 
পিয়াম, সোট্িয়াম প্রভৃতি ধাতুর 
সিলিকেট 1 সন্ট ।বালি (সিলিক1 1), 
লোডিয়াম কার্বনেট ও চণ (ক্যাল- 
পিয়াম হাইডক্সাইড, 02(077)2 ) 
গলিয়ে সাধারণ সোদ। গ্লাদ + তৈরী 

হয়। মৌডিয়াম কার্বনেটের বদলে 

লেড, পটাসিয়াম, বেরিয়াম ? 
প্রতি ধাতুর কার্বনেট দিয়ে, আর 
পিলিকার বদলে বোরন-অক্মাইঙ 

গলিয়ে ক্রাউন গ্লাস ,ফ্রিণ্ট গ্লান 1 

প্রভৃতি নানা রকমের কাচ তৈরী 
হয়। উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় আমিলিং 1 



গ্লাস উল 

করে কাচের সহজ-ভঙ্গুরত। দোষ দুর 
করা হয় (ওয়াটার গ্লাস 1)। 

গ্লাস উল-- কাঁচের নরম পিও থেকে 
শৃঙ্গ স্থতা, ব। পেঁজা তুলার মত যে 
পদ্দার্থ তৈরী হয়। অদ্রীব্য বলে 
আযাসিড প্রভৃতি এর মধ্য দিয়ে ছেঁকে 
(ফিল্টেলন 1) পরিষ্কার করা হয়। 

গিসারিন -- দিরাপের মত ঘন, মিষ্ট- 
স্বাদযুক্ত তরল পদার্থ; রাসায়নিক স্থত্ 
০7780702০70, ০7907) 

জলে বিশেষ দ্রবণীয়। একে গ্লিসা- 
রল-ও বল। হয়। বিভিন্ন চবি ও 
তেলের মধ্যে ফ্যাটি-আযপিডের ? 
সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে । সাবান 
তৈরীর সময়ে (স্তাফোনিফিকেসন 1) 
এই গ্রিপারিন পৃথক হয়ে যায়। 
প্র্যাহিক 1১ বিভিন্ন বিস্ফোরক পদীথ, 
ওধধ প্রভৃতি নান। জিনিষ উৎপাদনের 
কাজে এর যথেষ্ট দরকার হয়। 

গ্রিসারাইভ - জৈব আযাসিডের সঙ্গে 
গিনাবিনের রাসায়নিক মিলনে 
উৎপন্ন পদার্থ । গ্লিলারাইড নানা রকম 
হতে পাবে। এগুলো সব গ্রিসারিনের 
এস্টার+ জাতীয় যৌগিক। জাস্তব 
চবিও হলো এক রকম গ্রিসারাইড | 

গর, জীবজস্তর বিশুফ চামড়া, হাড় 
প্রভৃতি জলে পিদ্ধ করলে 
আঠালো কাথ (জিলেটিন 1) পাওয়া 
যায়। সাধারণভাবে অবশ্ত থধে-কোঁন 

আঠালো! পদার্থকে ই (আযাডি- 
সিত?)প্র বলাহয়। + 

120 গ্লটেন 

গ্রঁকোজ -- শর্করা বিশেষ, 06179 
087 একে ডেক্প্ট্রোজ 1 বা! গ্রেপ- 
স্থগারও বল! হুয়। বর্ণহীন, স্কটিকা- 
কার, জলে দ্রবণীয়। ফুলের মধু ও 
হুমিষ্ট ফলে পাওয়া যায়। সাধারণ 
চিনি ও কার্বোহাইড্রেট + জাতীয় 
পদার্থগুলে। মানুষের দেহীভ্যস্তরে 
ক্রমে গ্রকোজে রূপান্তরিত হয়; 
আর তারই রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
দেছের তাপ ও শক্তি হাট হয়ে 
থাকে । হাইড্রে।লিসিল 1 প্রক্রিয়ার 
সাহাষ্যে শ্বেতসার (স্টার্ট) ও অন্ঠান্ত 
কার্বোহাইড্রেট পদার্থ থেকে কত্রিম 
উপায়ে আজকাল প্রচুর গ্লকোজ 
তৈরী কর! হয়ে থাকে । 
গ্কোসাইড _ গ্ুকোজের বিভিন্ন 
আালকালয়েড 1 | এগুলির গঠনে 
্লকোজের 1 একটা হাইড্রোজেন- 
পরমাণুর জায়গায় কোন জৈব 
র্যাভিক্যাল 1 জুড়ে যাঁয়। পদার্থ টা 
আর শর্কর। থাকে না মিষ্টত্ব হারায়। 
বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উত্ভিদ ছভাবত:ই 
তাঁর দেহের মধ্যে এরূপ রাসায়নিক 

ক্রিয়া ঘটায় আর বিভিন্ন গ্র.কো- 
সাইড শ্রেণীর আযাল্কালয়েড হ্যঙি 
হয়। আযাম্পিরিন 1, ডিজিটেলিন, 
ই্ডিক্যান 1 প্রভৃতি এরূপ পদার্থ । 

গ্ল)টেন-_ জৈব বাপায়নিক পদার্থ; 
৬. 

ময়দার প্রোটিন 1 অংশ । কৌশলে 
ধুয়ে ধুয়ে ময়দার শ্বেতসার (স্টার্চ 1) 
অংশ অপসারিত করলে যে আঠালো 
কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। 



গ্নেসিয়ার 

গ্রেসিয়ার -- হিমবাহ; সঞ্চরণশীল 
বরফ-স্তপ বা তুষার-স্তর। ছিমপ্রধান 
অঞ্চলে বা উচ্চ পর্বতগাত্রে তুষার- 
পাতের ফলে ক্রমে সঞ্চিত হয়ে যে 

ত্তরীভূত বরফরাশির স্যঙটি হয় এবং 
ভারী হলে যা সময় সময় ঢালু পথে 
চলতে থাকে । এই-ই অনেক সময় 
সমুদ্রে পড়ে শ্রোতে ভেসে বেড়ায়, 
যাকে বলে আইস বার্গ। 

গ্নেজিয়্যাল আযাসিটিক আজিড- 
বিশুন্ধ আসিটিক আসিড 1 $ এর 
হিমংক মাজ 168০ সেট্টিগ্রেড। 
এর কম উষ্ণতাঁয় আমিডট! কঠিন 
অবস্থায় থাকে ; তখন এট। হয় বর্ণ- 

হান ক্ষটিকাকার পদাথ। 

ছা 

€ঘোব? শ্যার জ্ঞানচন্দ্র -- খ্যাতনাম। 

বাঙ্গালী রসায়নবিদ্, জন্ম 1894, 14 
সেপ্টেঞ্বর, মৃত্যু 1953,21 জানুয়ারি । 
শিক্ষা কলিকাতা প্রেসিডেন্দী 
কলেজ; লগুন বিশ্ববিদ্যালয় ডি. এস- 
নি। ঢাক1 ও পরে কলিকাত। বিশ্ব- 
বিছ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক। 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভা- 
পতি 1939 খুঃ । কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের ভাইস-চ্যাব্সেলর। বিভিএ 
বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠামের ডিরেক্টর ও 
জাতীয় পরিকল্পন1 কমিশনের সদন্য। 
ইতরাজ সরকার কর্তৃক 1943 খুঃ 
“নাইট” উপাধিতে এবং ভারতীয় 
জাতীয় সরকার কর্তৃক 1954 খু; 

চশ্্রাশখৰ 

পপদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত। 
রসায়নের বিভিন্ন তাত্বিক ও কারি- 
গরী গবেষণায় কৃতি তব অর্জন। শিঙ্গা, 
শিল্প ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে অসামান্য দানের জন্য স্মরণীয়। 

চ 

, চক _ খনিজ ক্যালপিয়াম কাবনেট, 

050087 প্রাচীন যুগের সামুদ্রিক 
আণুবীক্ষণিক জীবের কঠিন খোল। 
জয়ে এর স্থষ্টি হয়েছে; বাংলায় বলে 
খড়িমাটি। রাপায়নিক হিসেবে 
পদ্দাথট। সাদা এক রকম নবম পাথর 
বিশেষ। স্কুলের ব্লাকবোর্ডে যে 
পেন্সিল-চক দিয়ে লেখ হয়, তা 
সাধারণতঃ কাালনিয়াম সাঁলফেটে 
(0৪504) তৈরী, কাবনেট নয়। 

চজ্জরশেখর। ডা; হু ত্রাহ্মনা ন-- 

বিখ্যাত ভারতীয় জ্যোতিবিজ্ঞানী 
ও গণিতজ্ঞ; জন্ম মাদ্রাজে 1910 
খুঃ। শিক্ষা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী 
কলেজ ও কেম্িজ বিশ্ববিদ্ভালয়। 
কেন্বিজ ট্রিনিটি কলেজের ফেলে|। 
হাভার্ড মানমন্দিরে প্রদত্ত বতৃতায় 
জ্যোতিবিজ্ঞানে বিশেষ গাণিতিক 
পািত্যের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যতি 
অর্জন । আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্র ও বুটিশ 

জ্যোতিবিজ্ঞান সমিতির উচ্চ সম্মান 
লাভ। আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় 'রামেল 

লেকচারার” পদে নিযুক্ত ; চিকাগে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইযম়াক্ষিন মান- 
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মন্দিরের গবেষক ও সহকারী 

অধ্যাপক। জ্যোতিধিজ্ঞানের বনু 
জটল গাণিতিক তত্বের সমাধানের 
জন্য আন্তর্জাতিক প্রদিদ্ধি। 

চাইনিজ হোয়াইট -জিঙ্ক অল্মাইড, 
?)0 1 পনার্যট। জলে গলেন।, 
তেলে মিশিয়ে এ দিয়ে সাদ। রং 
তৈরী হয়। বাংলায় বলে “নবেদ।” | 

চারকোল -- পোড়। কয়ল!, অবিষ্ব্ 
কাঁঁন 1 বিশেষ। নানা রকমের 
চারকোল হয় -_-বাধুহীন আবদ্ধ 
অবস্থায় কাঠ পুড়িয়ে হয় “উড-চাঁর- 
কাল” (কাগ-কয়ল1); আর প্রাণী. 
দেহের হাড়, মাস ইত্যাঁদি এভাবে 
পুড়িয়ে হয় আনিম্যাল চাকোল 11 
সব রকম চারকোলই হয় অতান্ত 
ছিদ্র বহুল; এ-জন্ে তরল ৭ বায়বীয় 
পদীর্থ শুমে নেয়। বিভিন্ন পদার্থের 
“ব বর্মহীন করতে বিভিন্ন চারকোল 
উৎকৃষ্ট ফিপ্টারের 1 কাজ করে। 

চালপস-ল--গাস মাত্রই ০: ডিগ্রি 
সের্টিগ্রেড তাপে যে আয়তন থাকে 
ত। প্রতি ডিগ্রি-মেন্টিগ্রেড তাপ- 
বৃদ্ধিতে 1/273 ভাগ বৃদ্ধি পায়। 
অবশ্ট সেই গ্যাসের চাপ সর্বদ| যদি 
সমান থাকে ৷ এটাই হলে। বিজ্ঞানী 
চালের প্রবতিত গ্যাসীয় তাপ 
€ আয়তন সম্বন্ধীয় স্তর (গ্যাস 1)। 
অন্য কথায় বলা যায়, অপরিবতিত 
চাপে সব গ্যাদের আয়তনই তার 
আব মোলিউট + তাপের সমানানু- 
পাতিক হয়ে থাকে। 

চিনচিলাঁ 

| চায়ন। রে - প্রাকৃতিক অআ্যালু- 

মিনিয়াম পিলিকেট, &1808.2১108. 
27807 উত্তপ্ত করলে এর জলীয় 
উপাদান ( ওয়াটার অব ক্রিস্ট্যালি- 
জেলন 1) চলে গিয়ে এব রালায়নিক 
গঃন বদলে যায়, শক্ত হয়ে পড়ে। 

এ-দিয়ে পোসিলিন1 তৈরী হয়। 
পদাখট।কে কেওলিন-ও বলে। 

চিকেন পক্স _ 'জল-বদস্ত' রোগ; 
যাতে সামা জরের সঙ্গে গায়ে 

জলপূর্ণ স্ফোটক উচ্ৃত হয়। সংক্রামক 
বারি, কিন্ধ মারাত্মক নয়; সাধা- 
বণত; শিশুদেরই দ্র 5 আক্রমণ কথে। 
বুকে « পিঠেই বেশ হয় (ম্মলপঞ্সঃ 
ব। গুটি-বসপ্তের শ্ফোটক বেশি হয় 
সাধারণতঃ হাতে, পায়ে ও মুখে )। 

চিজ --জান্তব ছুধের দই জীবাণুর 
প্রভাবে বিশেষ প্রক্রিয়ার পচিয়ে ৭ 

পরে শুকিয়ে প্রস্তুত এক প্রকার 
খাছ্য বিশেষ, পাশ্চাতা দেশে উপাদেয় 
খাছ্য হিসেবে সমধিক প্রচলিত । 

চিন্চিল। _ ইছুরের মত দেখতে এক 
রকম বে!দশ 

প্রাণী, অপেক্ষা- 

রূত লম্বা পা 
এবং মোট 

লোমশ লেজ 

১ বিশিষ্ট । দক্ষিণ 

আমেরিকায় 
দেখা যায়। এদের সুদৃশ্য নরম লোম 
উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয় এবং মহিলাদের 
ঘৌখিন জামায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 



ছিনাপোডিয়াম 

চিনোপোডিয়'ম অয়েল--উদ্ভিজ্ঞ 
ভষজ তৈল বিশেষ; কমি রোগ 
নাঁশক। অস্ত্রের কুমি-কীট বিনষ্ট 
করতে ওষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

চিলি সপ্টপিটার - প্রারুতিক 
অবিশুদ্ধ লোডিয়াম নাইটেট, 
৪0১; চিলিতে পদার্থ ট। খনিজ 
মাকারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়। 
যাঁয়। সাধারণতঃ সপ্টপিটার 1, ব| 
'নাইটাব" বলতে পটানিয়াম নাইট্েট 
11২05 ) বুঝায়। 

চেইন _- দৈর্ঘ্য পরিমাপের একটি 

ইঈংলপ্রীয় একক বিশেষ; 5100 
লিংক, বা 22 গজ, মাইলের ৪0 
হগের ভাগ। 

(চই'ন (আটমিক )-- রাপাঁয়মিক 
পদ্দাথ্র গঠনে পরমাণু গুলে! যে ভাঁবে 
পরস্পরের সঙ্গে হংবদ্ধ থাকে , এট! 

॥ [টা র্ মেন পরমাণ- 

৪-%--6-৭-8 দের শঙ্খলাবদ্ 
পদ মম অবস্থা। পর- 

আ।পজফ্যাটিক 

কম্পাউও নাখুর এঠ সহ, 

«পেন চেইন হাষোগ যোগ-শঙ্খল ছু 

রকমের হতে পারে-সাঁরিৎগ্ভাবে, 
যাকে বলে “পেন চেইন"; আবার 
মাটির মত গোল হয়েও তাঁর। 

ছুড়তে পারে, এরূপ হলে বল! 
হয় “ক্লোস্ড চেইন'। বেঞ্িনের 
(0৪৮6) পারমাণবিক গঠনে কাঁবন 

ও হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলো ক্লোন্ড 
চেইনে সংবদ্ধ থাকে; আর নুটেনের 1 
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(04719) রাসায়নিক গঠন হলে। 
ওপেন চেইনের একটা দৃষ্টান্ত । 
চেইন রিআ্বাকসন _- পরমাখুর 
কেন্দ্রীন ভাঙ্গার ধারাবাহিক প্রত্রিঘ।, 
নিউট্রন 1+ কণিকার পারাবাহ্িক 
দ্রুত সংঘাতে কোন কোন পদ্দাদেরু 

পরমাণু কেন্দ্রীন পধায়ক্রমে যেভাবে 
ভাঙ্গতে থাকে (ফিদন1)। আটম- 

বোমাব প্রচণ্ড ধ্বংসকারী শক্তি 
একপ "চইন রিআকসনের ফলেই 
উদ্ভূত হয়ে থাকে | পরমাণুর কেন্দীন 
| নিউক্রিয়াল1 ) বিভাজনের কাজ 
অতি সামান্য সমগের মণো ধাপা- 

বাহিকভাবে সংঘটিত হথে সমপ্রগত- 

ভাবে প্রচণ্ড পাঁরমীণবিক শণ্িএ 
উদ্ভব হয়। এরূপ ধারাবাছিক সিনে 
“চেইন বিমাাকমন' বল। হন 

চেন্র আসিড _সীলক «কো 
পদ্ধতিতে প্রশ্কত অবিশ্বদ্ধ দালর্িউ; 

রিক? আমি, ঘাসালার পাতে 
তৈরী আবগ প্রকোটের মপো 
সালক্দার-ডাইঅন্মাইড গান পিভিনন 

প্রঞ্চয়য় জারিত হয়ে উৎ্পয্ হয়। 

এতে বিশুদ্ধ আসিড থাকে শতকর। 

65 ভাগ ম্াত। একে বালা 

বলা ঘা 'গুকোছ আচিডা। 
সাঁপারণ কাজে এই অবিশদ্ধ ৮ল- 

ফিউরিক আাসিডই ব্যবহৃত হয়। 
চেঞ্জ অব ঠ্েট __ পদাথের ঠিন 
অবন্থ।-কঠিন, তরল ৭ বাঁয়বীয়। 
উপযুক্ত তাপ ৪ চাপের প্রভাবে 
পদাঁণ্র বিভিন্ন অবস্থান্তর ঘটনে। 
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যায়; একেই বলে “চেঞ্জ অব স্টেট? । 
তরল জল উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে 
জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়; 
তা আবার উত্তপ্ত করলে জলীয় 
বাম্পে রূপান্তরিত হয়। এইহলে। 
জলের 'চেঞ্জ অব স্টেট । এখন যে 
কঠিন লোহ|, তা-ও অত্যধিক 

। গিয়ে হিমোগ্লোবিনের 1 অভাবে ও 
_ এ-বোগ হতে পারে। 
জলিবোট _মাল খালান ব। বোঝাই 
_ করবার জন্তে উপকূল ও দূরবতা 

জাহাজের মধ্যে যাঁতায়াঁতকাবী 
মন্তয্-চালিত ছোট জলযান। 

উত্তাপে গলে তরল হয়; এমন কি, 

গযামীয় অবস্থায় রূপাম্তরিত কর। 
সম্ভব হতে পারে। 
চেজিস -- মোটর গাড়ী প্রভৃতির 
সংগঠক লৌহ-কাঁঠামো ; যাঁর উপরে 
গাড়ীর যঙ্্রা্দি ও প্রকোষ্ঠ সন্গিবিষ্ট 
হয়ে পূর্ণাঙ্গ গাঁড়ী তৈরী হয়। 

৷ জাইম্স-_খমির ব। ঈস্টের+ মধ 
বর্তমান ষে এঞ্াইম 1 শ্রেণীর জৈব 
পদার্থ শররাকে আলকোহুলে? 

পরিণত করে। মূলতঃ এটা একটা 
প্রোটিন জাতীয় জৈব পদাথ। 
বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক ক্রিয়য় এই 
শ্রেণীর পদার্থ, বা জাইম্স ক্যাটা- 
লিষ্ট 1 হিসেবে কাজ করে। 

র জাইমোজেন -- যে-সব জৈব পদাথ 

দেহাভান্তরের বাপায়নিক বিক্রিয়ায় 
এঞ্জাইমে 1 রূপান্তরিত হয়। 

জাইরেসন - কোন স্থির অক্ষদণ্ড 

চোক ড্যাম্প -- কয়লার খনির 
আবদ্ধ বায়ুতে ফায়ার ভাম্প' 
(মিথেন 1 গাঁস, 0ল+) জলে উঠে । 
বিক্ষোরণ ঘটায় । এর ফলে কার্বন 
মনক্সাইভ (00) ও কাবধন ডাঁই- 
অক্মাইভ (0058) গ্যাসের কৃষ্টি 
হয়। এই গ্যাসীয় সংমিশ্রণকে বলে 
আফটার ড্যাম্প 1, অথবা 'চোঁক 
ডাম্প'; কারণ এই গ্যাদে মানষের 
দম আটকে যায়। 

জগ্ডিস -- কাম্লা রোগ; যক্কৃতের 
দোষে রক্তে পিত্তরন (বাইল 1) 
সঞ্চারিত হয়ে ক্রমে দেহের চামড়া 
এ রোগে হল্দে হয়েযায়। আবার 
রক্তের লোহিত কণিকাগুলে। ভেঙ্গে 

ব৷ কেন্দ্রের চারদিকে কোন বস্তব 
ঘূর্ণন বা আবততনের গতি। 

জাইরোক্ষোপ -- এক রকম যন্ত্র, 
প্রকৃতপক্ষে এট! কুস্তকারের চাক বা 

লাট্রওর মত, একট 
অক্ষদণ্ডের চারদিকে 
ঘূর্ণায়মান একট, 
ভারী চক্র মাত্র। 
দণ্ডটাকে হেলিয়ে- 
বেকিয়ে ষে-দিকে 

মুখ করে চক্রটা ঘুরিয়ে দেওয়! যায়, 
অবস্থান-নিরপেক্ষভাবে দণ্ডট। সর্বদ। 
নেই দিকেই মুখ করে থাকে । বিশেষ 
ব্যবস্থায় (সাধারণতঃ তড়িত্প্রবাহের 

জাইরেসন 



জাইরো-কম্পাস 

সাহায্যে ) চক্রট1 সমভাবে আবতিত 
হতে থাকে; আর ওই আবতিত 

চক্র-সমেত ( যন্ত্রটার পাদ-গীঠ যে- 
দিকেই ঘুরে বা বেঁকে থাক না! কেন) 
অক্ষদণ্ডট] সর্বদা সেই নিষ্দিষটমুখী 

1 হয়েই স্থির থাকে। 
অবশ্ঠ চক্রটাঁর ঘূর্ণন- 
বেগ হাস পেলে 
দগুটার এই স্থিরাব- 

াইরোন্দোপ স্থান ধম লোপপায়। 

ওই বৃণায়নান চক্রের অঙ্গদণ্ডের 
দিক পরিবর্তনের এই নিক্ষিয়তাকে 
বলে জাইরোক্কোপিক ইনাজিয়া। 
'ধূর্ণন-জনিত জাঁডা?। যন্ত্র) অতি 
সাধারণ; কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে এর কার্ধকারিত। অপরিসীম । 
এর সাহাধ্যে চালকহীন এবোপ্রেন, 
রকেট 1, টর্পেডে প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয়- 
ভাবে অভিষ্ট লক্ষা-বস্তুর দিকে সোজ। 
গলিয়ে দেওয়ার বাবস্থা করা সম্ভব 
হয়েছে। 

জাইরেকম্পাস -- বিশেষ এক 
প্রকার দিগ দর্শন যন্ত্র, যাতে জাইরো- 
ক্কোপের 1? নাহাযোে ভৌগোলিক 
দিক সহজেই নিপাত হয়। সাধারণ 
কম্পাসেরণ মত কোন চৌন্থক 
শলাঁক1 না থাকায় এরূপ কম্পাসে 

'ম্যাগ্নেটিক স্টর্ম" 1 প্রভৃতির জন্যে 
কখন দ্িক-নির্ণয়ের কোন অস্থবিধ! 
ঘটে ন!। সাধারণতঃ সমুদ্রগামী 
জাহাজে এরূপ “জাইরো-কম্পাস, 
বাবস্ৃত হয়ে থাকে । এর ফ্রেমে- 

রঃ পি পা 
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আট! জাইরোস্কোপের 1 অন্ষদণ্ডট! 
ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত 

করে তড়িৎ্-প্রভাবে 

চক্রটাকে সমভাবে 
ঘূর্ণায়মান রাখা 
হয়। জাহাজ £দ 

দিকেই ঘুরে যাক, 
জাহরো-কম্পাস অক্ষপদণ্ডট। সবধদ] 

সেই উত্তর-দক্ষিণেই মুখ করে থাকে, 
কলে সহজেই দিক-নির্ণয় কর সম্ভব 

হয়। যস্্টার ফেমে সংলগ্ন পরস্পর- 

দখা নামী ঞ 

খাত হা 

পাশা সিসসপীশিপরটীশী 
৯ সি 

চে তুপৃষ্ঠ শর 

শেতারা-কম্প।নের সংশোধন বাব! 

যুক্ত দুদিকে পারদ-ভতি ছুটা পাক 
থাকে; পৃথিবীর আবঙতনের দলে 
জাহরোক্ষোপের অঙ্গতলের অব- 

স্থানের যে ব্যতিক্রম ঘটে ওই পারাদ 
এদ্িক-€দিকে প্রয়োজনাচুরূপ চলা- 
চল করার ফলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
সবদ। সংশোধিত হতে থাকে । 

জাইরোষ্টযাট _- জাইরোক্কোপের 
যেরূপ যাস্ছিক ব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ »মুদ্র- 
বক্ষে জাহাজ স্থির রাখা হয়। এরূপ 
যন্্কে আবার কখন কখন জাই- 
রোষ্ট্যাবিলাইজার-€ বল! হয়। 
জাহাজের তলায় সাধারণতঃ খাঁড়।- 

ভাবে ঘূর্ণায়মান একট! প্রকাণ্ড 
জাইরোক্কোপ 1 চক্র লাগানো হয়। 
এর ফলে তরুঙ্গাঘাতে জাহাজ সহজে 

দোল খায় না, জাইরোস্কোপটার 



জাইলেম 

খাঁড়া অক্ষদণ্ডেক্স স্থিরাবস্থার জন্যে 
জাহাজট। স্থির থাকে । এ-ছাড়। 

'মনোরেল সিষ্টেম” 
টু (এক ট1 মাত্র 

চু লাইনের উপরে 
রেলগাঁড়ীর চল! - 
চল ) জাইরো- 
গাটের বিশেষ 

বাবহারের ফলেই সম্ভব হয়েছে। 

জাইলেম -_ উদ্ভিদের বিভিন্ন কলা 

তন্বের (টিস্ছ ) নংগঠক কোষগুলির 
একটি বিশেষ উপাদান । ফ্লোয়েম ও 
জাঁইলেম নামক দুইটি উপাদানে 
উদ্চিজ্জ কলার তন্ত-কোষগুলি গঠিত। 
জামান জিল্ভার __ সাদা এক রকম 
সংকর-ধাতু । তামা, দস্ত। ৫ নিকেল 
ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত। বিভিত্ 
অনুপাতে এদের মেশানো হয়। 

সাধারণতঃ 5 ভাগ তামা, 2 ভাগ 

দন্ত। এবং 2 ভাগ নিকেল মিশিয়ে 
এট। তৈরী হয়ে থাকে। 

জান্সিসাইড--জীবাণুনাশক পদীথ , 
যে-সব রালায়নিক পদাথের বিভিন্ন 
জার্ম ব| রোগ-জীবাণু ধ্বংস করবার 
শক্তি আছে। 

জামেনিয়াম _ মৌলিক ধাতু; 
সাংকেতিক চিহ্ন 3০, পারমাণবিক 
ওজন 726, পারমাণবিক সংখ্যা 
325 সাদা ও ভঙ্গুর ধাতব পদার্থ । 
পদ্দার্থটার বিভিন্নমুখী তড়িৎ-তরঙ্গ 
নিয়ন্ত্রিত করে একমুখী (পোলারি- 
জেসন 1) করবার আশ্চষ ক্ষমতা 

দাজরোষ্ট্যাট 
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আঁছে। এর এই বিশেষ ধর্মের জন্তেই 
এর সাহায্যে অধুনা-আবিষ্কৃত ট্র্যান্- 
জিস্টর 1 (রেডি91 ) যন্থ তৈরী 
কর। সম্ভব হয়েছে। 
ৃ জিওডেজি- তৃ-পৃষ্টের বিস্তৃত অঞ্চলের 

৮০৮ ৮০৮৮৮ ০ শি নি শী শপ িশশি পাশ 

ঘে বিশেষ মানচিত্র পৃথিবীর গোলত্ব 
( অথাৎ ভূ-পৃষ্টের বক্তা ) বিবেচন। 
করে উর দৃষ্টিকোণে (পাস - 
পেক্টিভ) অস্কন কর! হয় তাকে 
বলে জিওডেটিক ম্যাপ। এরূপ 
মানচিত্র অস্কনের কৌশল ব৷ বিছ্যাকে 
বলে জিওডেসি । 
জিওডেটিক লাইন--কোন বক্রতপ 
জিনিসের উপরিস্থিত যে-কোন ছুটি 
বিন্দুর ক্ষুদ্রতম সংযোজক-রেখা। 

জিওগ্রাফি _ ভূগোল বিজ্ঞান, 
ভৃ-পৃষ্টের গঠন, অবস্থান, প্রাকৃতিক 
অবস্থা, জলবায়ু, জীবনধারা প্রভৃতি 
সম্পকীয় আলোচনা-শান্ত্র। বিভিন্ন 
শাখায় বিভক্ত : ফিজিক্যাল জি. 
ভূপৃষ্টের আঞ্চলিক উচ্চভা, পাহাড- 
পবত, নদ-নদী, মরু অঞ্চল, অবণ্য 
প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা; গাণি- 
তিক ভূগোল বা ম্যাথ মেটিক্যাল 
জি. হলো পৃথিবীর আকার আয়তন, 
গতি, খতু-পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ক 
তাত্বিক আলোচন! বিষ্ভা; ক্লাই- 
মেটোলজি বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতা, 
বুষ্টিপাত, আর্রতী, জলবাস্ক প্রভৃতি 

বিষয়ক বিজ্ঞান । পৃথিবীর জলভাগ 
এবং স্থলভাগের আকার-আয়তন, 
গঠন-বৈশিষ্ট্য ও তার কারণ প্রতৃতির 



দিওমফে ণলজি 

বিশেষ আলোচনা হয় জিওমফে৭- 
লঙ্জি শাখায়। 'মানবিক ভূগোল" ব। 
হিউম্যান জি. শাখায় হয় ভূপৃষ্টের 
আঞ্চলিক অবস্থ। ও গঠন-প্রকতি 
অন্থ সারে বিভিন্ন মানবগোষ্ির 
দেহিক ও চারিত্রিক বৈচিত্র্য ও 

বৈশিষ্ট্যাদির আলোচনা । এছাড়া 
আবার ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন তথ্যজ্ঞাপক 
বিশেষ বিশেষ মানচিত্র অঙ্কনের 
বি্ভাকে বলে কারো গ্রাফি । 

জিওমফেণলজি- জিওগ্রাফি | 

জিওমেটি, __ জ্যামিতি বা রেখা- 
গপিত। সরল ও বক্র রেখায় 

গঠিত বিভিন্ন আকারের ত্রিভুজ, 
বৃত্ত, ক্ষেত্র, রেধা, কোণ প্রভৃতি 
বিষয়ক গাণিতিক তথ্যান্ুস্ধান- 
বিছ্য। । অনেকে মনে করেন, প্রাচীন 
ষিশরে গৃহ নির্নাণ ৪ জমি জরিপ 
কাধে এরূপ রেখ।-গণিতের স্ব্রপাঁত 

হয়েছিল; আবার হয়তে। আর- 
যুগের ত্রাঙ্ষণগণ ট্বদিক ক্রিয়।- 
কলাপের অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র রচনার 
জন্যে ভারতেও এ বিছ্য।র চচ। সুরু 
কবেন। কিন্তুখৃঃ পৃঃ 300 অবে 
গ্রীক পণ্ডিত ইউক্রিড-ই সর্বপ্রথম 
হুসম্বদ্ধভাবে জ্যামিতি-বিদ্যার চর্চ। 
প্রবর্তন করেন। ক্রমে “প্লেন জ্িও- 
মেদ" 'সলিভ জিওমেটি+, 'কনিক 
সেকমন” কো-অর্ডিনেট জিওমেটি, 
প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় এ-বিষ্ভার চর্চ। 
আরভ হয়। 

জিওমেটি,ক 

িওল 

প্রো গ্রেসন -- 
গাণিতিক হিসাবের একটি পদ্ধতি ; 
সংক্ষেপে বল! হয় জি. পি.। যে-সব 
রাশিমালার পরবর্তী রাশি পৃববতী 
রাশির একটি নির্দিষ্ট গুণিতক 
হয়, অথাৎ পৃবর্তাঁটিকে কোন 
নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে 
পরবতী সংখ্যাটি পাওয়া যায়, 
যেমন --3, 9, 27) 81 প্রভৃতি । 
এরূপ রাশিমালাকে বলে জ্যামিতিক 
এমবর্ধ মান বাশিমালা, ব। এজ, 
প্রো” । উল্লিখিত রাশিমালায় নিদিষ্ট 
গুণিতক অথাৎ সাধারণ অনুপাত 
হলো 31 যদি একপ বাঁশিমালায় 1. 
সংখ্যক রাশি থাকে, প্রথম রাশি 
হয় ৪, সাধারণ অনুপাত 1, এবং 
শেষ রাশি [ হয়; তাহলে এরূপ 

রাশিমালর সমটির সুজ হবে 
১০৮৪ (1”-1)/0:-17) এবং শেষ 
বাঁশি [, হবে ০১171, 
জিওলাইট _-খনিজ “ক্যালসিয়াম 
আযালুমিনিয়াম মিলিকেট' (সোডি- 
য়াম ও পটাসিয়াম মিশিত)। পদাথ- 
টার খর জল কোমলায়নের বিশেষ 
ক্ষমত। আছে। আজকাল খর জল 

(হার্ড গয়াটার 1 ) নরম করবার 
জন্যে ব্যবহৃত অন্যান্ত পদার্কেও 

সাধারণভাবে অনেক সময় জিওলাইট 
বল। হয়। 

জিওলজি-_ভূ-বি্য!) ভু-ত্তরের মাটি, 
পাথর, খনিজ প্রভৃতি সহ পৃথিবীর 
অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা, প্রকৃতি, 



ভি; 

গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি বিজ্ঞ।- 
নের যে শাখায় আলোচিত হয়। 

জিঙ্ক _- দন্ত। ; মৌলিক ধাতু । পাঁর- 
মাণবিক ওজন 6538, পারমাণবিক 
সংখ্য। 30, সাংকেতিক চিহ্ন 203 
নীলাভ সাদ| কঠিন পদার্থ । সচরাচর 
এর খনিজ কার্বনেট (ক্যালামাইন, 
20005) ও সাল্ফাইভ (জিঙ্ক 
ব্গ।  2229) থেকেই ধাতুট। 
নিষ্ধাশিত হয়ে থাকে । পিতল 

(ব্রাম) প্রভৃতি সংকর-ধাঁতু তৈরী 
করতে ও লোহা গ্যাল্ভ্যানাইজ' 
করতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। 

জিঙ্ক ব্রেণ্ড প্রাকৃতিক “জিক্গ সাঁল- 
কাইড”, 2797 এই অবিশুদ্ধ খনিজ 
প্দাথ থেকেই বেশীর ভাগ জিঙ্ক 
নিষ্কাশিত হয়ে থাকে । 

জিন-__জীবের বংশানুক্রমের মূলাধার। 
জীবকোঁষের (মেল ) কেন্দত্রীনের 
মধো থাকে ক্রোমোসৌম 1, এই 
কাোম়োসোমের সংগঠক কণিকাকে 
বলেজিন। বিভিন্ন জাতীয় জীবের 
দেছকোষে বিভিন্ন নিদিষ্ট সংখ্যক 
ক্রোমোসোম থাকে । এই ক্রোমো- 
সৌমের সংখ্যা ও গঠন-বিন্াপের 
তারতম্যেই বিভিন্ন উত্তিদ ও 

প্রাণীর পার্থক্য ও বৈচিত্রা সি 

হয়। আবার অতি ক্ষুদ্র দানার মত 
কতকগুলে। জিন-কণিক মালার মত 
সুজ্রাকারে গ্রথিত হয়ে এক-একটি 
ক্রোমোমোম গঠিত। এর প্রত্যেকটি 
জিনে দেহ ও মনের এক-একটি 
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বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে । এ-রকম 
বিভিন্ন জিনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মিলিত 
হয়ে সমষিগতভাবে এক-এক জীবের 
এক-এক রকম আকুতি-প্রক্কৃতি গঠিত 
হয়ে থাকে । মানুষের প্রজনন- 
কোষের কেন্দ্রীনে 24-টি ক্রোমোসোম 
থাকে; স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত বা 
নিষিক্ত কোষে থাকে 24 জোড়৷ 
অথাৎ 48-টি। ইছুরের কোষে 
থাকে 4 জোড় অর্থাৎ ৪-টি ক্রোমো- 
সোম। আটম বোমার বিক্ষোরণে 
যে গামা-রশ্মির1 উদ্ভব হয় তার 
প্রভাবে ক্রোমোসোমের সংগঠক 
বিভিন্ন জিন নষ্ট হয়ে গিয়ে জীবের 
আরুতি- প্রকৃতি বদলে যায় বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। 

জিন্স, স্তার জেমদ -বৃটিশ জ্যোতি- 
বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ।; জন্ম 1877 
খৃঃ মৃত্যু 1946 থৃঃ। কেদ্িজ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অধাপক। গ্রহ-নক্ষত্রের 
স্ষ্টিরহস্ ( কস্মোলজি 1) সম্পকীঁয় 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের 
প্রবর্তক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বনু 
বিখাত গ্রন্থের রচয়িতা । 
জিপজাম- হাইড্রেটেড ক্যালপিয়াম 
সালফেট, 08904.2750 73 খনিজ 
পদার্থ, দেখতে সাদা । পদার্থটিকে 
সামান্য উত্তপ্ত করে 'প্লাস্টার অব 
প্যারিন' 1 তৈরি করা হয়। 

জিলাটিন -_ প্রাণী-দেহের হাড় ও 
কার্টিলেজ + জলে ফুটালে জেলির ? 
মত যে ঘন পদার্থ পাওয়া ষায়। 



জিবারিলিক ৪ 

জিনিসটা এক রকম ম জটিল গঠনের 
প্রোটিন? জাতীয় পদার্থ; স্বাদহীন, 
জলে দ্রবণীয়। বিশ্বদ্ধ জিলাটিন নানা 
রকম খাচ্ভাদিতে মেশানো হয়। 
ফটোগ্রাফি 1, বস্ত্র-শিল্প প্রভৃতিতে ও 
এর ব্যবহার আছে। 

জিবারিলিক আযাজিড -__ উদ্ভিদের 
আকার ও শশ্যোত্পাদক শক্তির 
বিশেষ উদ্দীপক একটি জৈব বাসায়- 
নিক পদার্থ; দেখতে সাদা, সক্ষম 
কেলাসিত দানা, জলে দরবণীয়। 
ধানগাঁছের সহম] অন্বাভাবিক বৃদ্ধি 
ও অকাল মৃতার জন্যে দায়ী 'জিবা- 
বেল! ফিউজিনুরয়' নামক ছত্রাক 
থেকে পনার্থটা সম্প্রতি বাঁপাঁয়নিক 
উপায়ে নিষ্কাশিত হয়েছে । বিভিন্ন 
উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং 
কলন বাড়াতে এর অদ্ভুত ক্ষমত। 
প্রতিপন্ন হয়েছে । জীব-দেহের সঙ্গে 
তুলনায় পদার্টি যেদ উদ্ছিদের 
'থাইরঝ্সিন হর্দৌনের 1? (থাইরয়েড 
গ্লাণ্ড 1) মত কাজ করে। 

জুওলজি -__ প্রাণিবিদ্া! ; বিভিন্ন সব 
জীব-জন্তর গঠন, আকুতি, প্রকৃতি 
প্রভৃতি সম্পকীঁয় বিজ্ঞান । 

দুপিটার _ বুহম্পতি গ্রহ; মৌর- 
পরিবারের বৃহত্ধম জ্যোতিষ । পৃথি- 
বীর প্রায় 318 গুণ বড়; সুর্য থেকে 
এর দূরত্ব প্রীয় 4,830 লক্ষ মাইল। 
সর্ষের গ্রহগুলোর দূরত্বের ক্রমপর্যায়ে 
এর স্থান হলে৷ পঞ্চম ; মঙ্গল ও শনি 
গ্রহের মাঝামাঝি এক নিদিষ্ট কক্ষে 
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সুর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর 
প্রায় 12 বছরে বৃহস্পতির এক 
বছর হয়; অর্থাৎ নিজ কক্ষপথে 
স্র্যকে প্রদর্গিণ করে আসতে পৃথিবীর 
হিসেবে এর লাগে প্রায় 12 বছর। 

সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে এর 12-ট। 
উপগ্রহ ব! চাদ দেখ! গেছে। সম্ভবত: 

গ্রহটার কোন গ্যাশীয় আবরণ বা 
বাযুমণ্ডল নেই , উপরিভাগ অত্যন্ত 
শীতল বলে মনে হয়, প্রায়--150” 
সেন্টিগ্রেড হবে । 

বিজ্ঞানী; জন্ম ম্যাঞ্চেস্টারে 1818 
খু: মৃতু 1889 খু;। তাপ ও তড়িং 

সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা, 

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উন্নতি সাধন, তাপ 

ও তড়িৎ-শক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ 

নির্ণয়। তড়িৎ-শক্তির একক নির্ধারণ, 
যা তার নামানপারে ছুল' একক 

বলে পরিচিত ; _107” আর্গ1 | 

ূ জুল, জেম্স প্রেস্কঈ __ বৃটশ পদাঁখ- 

র 

ৃ 

জুল _ সাধারণভাবে তড়িৎ-শক্তির 
একক বিশেষ, আবার যে কোন 
কর্মশক্তির একক হিসেবেও অনেক 
সময় জুল কথাট। ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে । এক জুল - 10? আগ 1 (ফুট- 
পাউগ্যাল 1)। এক আ্যাম্পিয়ার? 
তড়ি-প্রবাহ এক ওম্ 1 তড়িৎ-বাধ। 
অতিক্রম করে এক সেকেওড চলতে 
যে পরিমাণ তড়িৎশক্তির প্রয়োজন 
হয়, তাই হলে। এক জুল। বৃটিশ 

বিজ্ঞানী জুলের 1 নামানুসারে । 
জেট-_- (1) অত্যন্ত কঠিন চকচকে 



জেট প্লেন 

এক রকম খনিজ পদার্থ; রাসায়নিক 

হিসেবে এট! হলে! 'আযানথানাইট? 1 

জাতীয় কার্বন । প্রীচীনকালে এ 

দিয়ে অলঙ্কারাদি তৈরী হোত; সে- 

যুগের অনেক পুরাঁতন কবরের মধ্যে 

অনেক জায়গায় এর তৈরী অলঙ্কার- 

পত্র পাওয়। গেছে । (2) গ্যাস বা 

তরল পদাথ নিগমণের সরু নল পথ । 

জেট প্লেন জেট-চালিত বিমান 
পোত। এক বিশেষ কৌশলে এর 

ইঞ্জিনে গতি সর্ধীরিত হয়, যাঁকে 

বলে জেট-প্রোপালসন । মৌটা মুটি 

নদ 11). 

সীধীরণ জেট প্লেন 

এর কৌশলটা হলে! £ সামনে দিয়ে 

হাওয়া সবেগে তিতরে ঢুকে ইঞ্িনের 

জালানি তেলের (পেট্রল ) সঙ্গে 

মিশ্রিত হয়। আবদ্ধ আধারে উচ্চ 

চাঁপের বায়ুর মধ্যে ওই তেল প্রজলিত 

হলে উৎপন্ন গ্যাস-মিশিত বাদ সরু 

নল-পথে। জেট 1) প্রচণ্ড বেগে পেছন 

দিক থেকে বেরুতে থাকে । গ্যাসীয় 

পদ্দার্থের ওই পশ্চাৎগতির ফলে 

বিমানপোত সম্মুখগতি লাভ করে। 

বন্দুক ছুঁড়লে উৎপন্ন গ্যাসের প্রবল 
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শশী স্ালালাপী্পাশী 

৷ চাপে গুলিটা সবেগে সামনে বেরিয়ে 

যায়; আর, তাঁর ফলে 

পেছন দিকে চালকের 

হাতে বন্দুকের একটা 
ধাক্কা! লাগে । বন্ুকের 
এই পশ্চাৎ - গতির 

্ বৈজ্ঞানিক কাঁরণ 
| অনেকটা জেট- 

ঃ প্রোপালসনের 

অন্থু ূপ। শৃন্যপথে 

হরনিডতি হাঁউই যে কারণে 

সবেগে উপরে উঠে 

যাঁয়, জেট-প্লেনের গতিও সেইরূপ । 

জেপ.লিন, কাউন্ট ভন _- জাগা 

যন্ত্রবিদু ও উদ্ভাবক? জন্ম 1836 খু, 

মৃত্যু 1917 খু; । 'জেপর্লিন' নামক 

সে-যুগের এক বিশেষ ধরণের বিমান- 
পোত আবিষ্কারে চিরম্মরণীয়। 

জেম __ অলঙ্কারাদিতে ব্যবহারের 

জন্য সুদৃশ্য আকারে কাঁট। ও পাঁলিশ 
কর। বিভিন্ন মূল্যবান প্রস্তর, ব। রত্ু। 
ডায়মণ্ড 1, রুবি, স্যাফায়ার? 

প্রভৃতি বর্ণোজ্জল ও মূল্যবান প্রত্তর- 
গুলি কেটে ও পালিশ করে এরূপ 

| রত্ব তৈরীর শিল্প বহু প্রাচীনকাল 

থেকেই গড়ে উঠেছে। 
জেম্স ওয়াট __ স্বটল্যাগুবাঁসী যন্ত্র 
বিদ; জন্ম 1736 খু, মৃত্যু 1819 
থুঃ। ট্রিম ইঞ্জিনের? আবিষ্কর্তা ; 
রেল, গ্বীমার, কল-কারথান। প্রভৃতির 

প্রচলনের ফলে শিল্পজগতে নবযুগের 

প্রবর্তক । গ্লাসগো বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

রঙ 

ধন 
বড 
নি, 

জেট প্লেনের 



জলার 

মেকানিক, অর্থাৎ যন্ত্রশিল্পী ছিলেন। 
বাম্পীয় ইঞ্জিনের উন্নতি বিষয়ক 
গবেষণায় জীবনপাত । 

জেনারঃ এড ওয়ার্ড _- ইংলগ্ডের এক 
পল্লীবানী ভাক্তাঁর; জন্ম 1749 খৃঃ, 
মৃত্যু 1823 খুঃ। গো-বসন্তের মৃছু 
বীজ মনুয্যদেহে সংক্রমিত করে 
ছুরারে।গা বপস্তরোঁগের প্রতিষেধক 
টিক আবিষ্কার করেন। এরূপ টিকা 
অগ্ভাঁপি প্রচলিত) অবশ্য এই পদ্ধতির 
জীবাণুঘটিত মূল তথ্য নির্ধারণ করেন 
বিজ্ঞানী পাস্তর 1 | 

জেনারেটর _- তড়িং-উৎপাদক মন্ত্। 
বিভিন্ন পাওয়ার্-ইখনে বিভিন্ন 
পদ্ধতির জেনারেটর ব'বহৃত হয়। 
উৎপাদিত তডিত-প্রবাহের হিসেবে 
জেনারেটর দু-রকম -- এ. পি এবং 
ডি.পি। এফস্্ চলে "মাটামুটি ছু? 
রকম শক্তিতে -_ থার্য।ল ও হাই- 
ড্লিক। কয়লা, জালানি তেল 
প্রভৃতি পুড়িয়ে সেই তাপের সাহাঁযো 
চালিত যন্ত্রে তড়িৎ উতপার্দিত হলে 
সেই যন্ত্রকে বলা হয় থার্যাল 
জেনারেটর; আর, জলম্োতের 
গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করে তার শক্তিতে 
যে জেনারেটর চালানো! হয় তাকে 
বলে 'হাইড্রলিক জেনারেটর; । 

জেনেটিকৃস - বংশাহুক্রম, অর্থাৎ 
উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক তথ্যাদির 
বিজ্ঞান । ম্্রী-পুরুষের প্রজননকোষের 
(পুংকোধ ও ডিম্ব-কোষ ) বিভিন্ন 

131 জেলিগ্রাইট 

ক্রোমোসোম ? পরম্পর সম্মিলিত 

হয়ে তাদের জিনের 1 পারম্পরিক 
ংযোগে গঠিত নৃতন জীবকে ষের 

প্রভাবে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যসমূহ 
সম্ভানে পরিচালিত হয়। পারি- 
পাশ্থিক অবস্থা ও অন্রান্ কারণে 
অবশ্য এর কিছু কিছু স্থায়ী বা 
অস্থায়ী পরিবর্তন ঘটতে পারে। 
এ সব তথ্যাদি সম্পকীয় বৈজ্ঞানিক 
মতবাদকে বল। হয় জেনেটিকস। 
উদ্ছিদ ও প্রাণী উভয়ের ক্ষেএেই 
বংশানুক্রমের গবেষণালন্ধ তথা্দি 
এই শাখায় পধালোচিত হয়ে 
থাকে। 

জেনিথ -- ভূ-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান কোন 
বাক্তির সাজা মাথার উপরে নভে।- 
মণ্ডলে অবস্থিত সবৌচ্চ যে বিন্দু 
কল্পন। করা হয়। জ্যোতিধিগ্াায় 
“েলেশ্চিয়াল ক্িয়ারে 1 এইবূপ 
সবোচ্চ (জেনিথ ) বিন্দু কল্পনা করে 
নিয়ে জ্সোতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন 
গণনাদির সমাধান কর! হয়। 

জেল- জেলির মত ঘন কোলয়্যাল 
সপিউনন? ; এর আটালে।-ঘনত্ব 
এত বেশি থাকে ষে, ত। প্রায় স্থিতি- 
স্থাপক পদাথের মত হয়। অল্প জলে 
যথেষ্ট পরিমাণ জিলাটিন 1 মেশালে 
এরূপ হয়ে থাকে। 

জেলিগ্রীইট - এক রকম বিক্ষোরক 
পদার্থ বিশেষ। নাইট্রোগ্রিবারিন 1, 
নাইট্রোদেলুলোজ 1, সণ্ট পিটার? 
(পটাপিয়াম নাইট্রেট, 051 ও 



জোডিয়াক 

কাঠের গুড়। বিশেষ অন্থুপাতে 

মিশিয়ে পদার্ঘট। তৈরী হয়। 

জোডিয়াক- সেলেশ্চিয়াল 
স্কিয়ারের + যে অংশের উপর দিয়ে 
সর্ষের বাধিক গতি লক্ষিত হয়। 

সার। বছরে স্থর্দকে আপাতদৃষ্টিতে 
এইবূপ একটি নিদিষ্ট পথে পরিভ্রমণ 
পরতে দেখ। যায়। (প্রকৃতপক্ষে 

সর্ধ স্থির রয়েছে. পৃথিবীর গতির 
জন্যেই এরূপ দেখায়। ) ধের এই 

আপাতবৃষ্ট ভ্রমণ পথকে বলা হয় 
জোডিমাক। জে]োতিবিগ্ায় এই 
(জাঁডিয়াক ব। রাঁশিচক্রকে 12-টি 

ভাঁগে ভাগ করে মেষ, বুয, মিথন, 

কর্কট প্রস্তুতি দ্বাদশ বাশি গণনা 
করা হয়ে থাকে। 

অঠাভেলি ওয়াটার -- পটাসিয়াম 
হাইপোক্লোরাইটের (001) জলীয় 

দ্রবণ; একে "ইউ ডিজাভেলি' « 

বলে। পটাসিয়াম হাইড্রক্মাইডের 

(6078) ঠাণ্। জলীয় দ্রবণের মধ্যে 

ক্লোরিন গ্যাস চালালে রাসায়নিক 

ক্রিয়ার ফলে এর উৎপত্তি ঘটে। 

বস্ত্রাদি বর্ণহীন ( ব্রিচিং 1) করতে ও 

বীজাণুনাশক পদার্থ হিসেবে অনেক 

সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

টক্কিন--আনণুবীক্ষণিক জীবাণুর দেহ- 
তন্তর মধ্যে যে-সব বিষ-রূম ছড়াঁয়। 
দেহের কোন জীবাণুছুষ্ট অংশ থেকে 

টটোম্যারিজ ম 

এই টক্সিন রক্তপ্রবাহে মিশে গেলে 
রক্তের টক্সিমিয়া অবস্থা বলে। 
যে-সব প্রোটিন পদার্থ দেহে প্রবেশ 
করিয়ে কোন টক্সিনের বিষক্রিয়। 
নষ্ট কর! যায় তাঁকে বলে টক্সয়েড, 
আর, কোঁন টক্সিনের বিষক্রিয়া 
প্রতিরোধ করবার জন্তে দেহমণ্যে 

স্বভাবত.ই যে বিষ পদাথের স্যষ্টি 
হয় তাঁকে বলে আযান্টিটকিন। 
টক্সিকোলজি -- জীবদেহে বিভিন্ন 
বিষের ক্রিয়া ও তার ফলাফল 

বিনয়ক তথ্যাদির বিজ্ঞান । 

টক্স্য।মিন _ যে-সব পদাঁথ দেহম্ধো 
ভিটামিনের কাঘকরী শক্তি নষ্ট করে 
ফেলে, ঘেমন, ভিট!মিন-বি ডিমের 
সাদ। অংশের সঙ্গে মিশে গিয়ে এমন 
পদাথের হ্যট্টি করে যাতে ওই 

ভিটামিন" দেহের আর কোন 
কাজেই আসে না। এখানে ডিমের 
সাদ। অংশকে টক্সামিন, বা “ভিটামিন 
নাশক' পনাথ বল! হয়। 

টটোম্যারিজম _ কোন যৌগিক 
পরার্থে তার দু-রকম আইপসোমার 1 
এক সঙ্গে মিশে থাকার অবস্থা । 
এরূপ ছুই রকম আইসোমারের 
পারস্পরিক অনুপাত মোটামুটি স্থির 
থাকে । এর এক রকম আইসোমার 
যদি আলাঁদ। করে ফেলা যায়, তাহলে 
অন্ত আইনমোমারটির কতক অংশের 
গঠন বদলে গিক্সে প্রথমটার মত হয়ে 
অন্ুপাতের স্থিরত1! লাভ করে। এ 
রকম পার্কে টটোম্যারিক" পদার্থ 
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বলে। কোন কোন রাসায়নিক | পদীথ-বিজ্ঞানী, ম্যানচেষ্টারে জন্ম 
ক্রিয়ায় মনে হয়, এর মধ্যে এক 

রকম বিশেষ আইসোমার আছে, 
মাবার কোন ক্ষেত্রে মনে হয়, ঘেন 
পরার্যটার মধ্যে অপর আর এক 
রুকম আইপোঁমার রয়েছে। 
১ম -- ইংলগ্তীয় ওজনের একক 
বশেষ। প্রায় 27 মণ। কয়ল। 

প্রভৃতি ওজন করতে যুক্তরাস্ত্রে একে 
বলে লঙ্ টন,-2240 পাউগ্ড; 
ধাতব পদ্াগাণি ওজন করতে 

বাবহ্ৃত হয় শট টন,-.2000 
পাউণড। “মেট্রিক টপ? হলে! 1000 

(কিলো গ্রযাম 1, বা 22046 পাউণ্ড 

একে আবার টনি-এ বল! হয়। 
টনসিল _- দুখ-গহ্বরের পশ্চান্ভাগে 
অবস্থিত জিহ্বামূলের ছু'পাঁশের ছুটি 

ক্ষুদ্র গ্লাণ্ডা ব| 
গ্রপ্কি। এই প্যাণ্ত 

ছুটি লিম্পী উং- 

পারন করে; আর 
এর বিশেষ জৈব- 
ক্রিয়ার সাহায্যে 

কগ্চনালীতে রোগ- 
সংক্রমণ নিবারণ করে দেহ সুস্থ ও 
নিরোগ রাখে । 
টনিক -- সাধারণ স্বাস্থাপ্রদ উষধ। 
"টনিক, যেমন হাইপারটনিক 1 
লামন্স, গাঢতর দ্রবণ। আইপো- 
টশিক সলুন্প মানে যে-সব 
তবণের গাঢত্ব পরম্পরের লমান । 

টম্সম, স্যার জোসেফ জন -- বটি 

৮নলল- 

1856 খুঃ মৃত্যু 1940 খুঃ | কেন্ছি জ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদ্াথ-বিজ্ঞামের 
'ক্যাভেগ্ডিন” অধ্যাপক । তড়িতের 
আয়ন মতবাদের সম্প্রণারণ এবং 

পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্যে ইলেকৃত- 
নের 1 অস্তিত্ব আবিষ্ষারে পপ্রসিদি। | 
1906 খু; পদাথ-বিজ্ঞানে নোবেল 

পুরুষ্কার লাভ । 

পুর স্যার জজ প্যাগেট টমসনও 
প্রখ্যাত বিজ্ঞাপী। পরমাণু-শক্তি 
সন্বন্ধীয় গবেষণায় স্মরণায় কীত্তি; 
1937 খু, শোঁবেল পুদগ্গার লাভ । 
প্রথম 'আটম বম্ব? 1 উৎপাদনের 
গবেধকগোর্ঠীর অন্যতম বিজ্ঞানী। 

...টমি _ বাবচ্ছেপ,। কাটা, দেমন 
লিখোটমি মানে মৃত্রাধার (ব্লাডার) 
কেটে তার ভিতরে উৎপন্ন পাথর 
( পাঁখুরি-রোগ ) বার করে ফেলা 
। লিখো স্প্রস্তর )। আঠানাটমি 
মানে শব-ব্যবচ্ছেদ, শাঁগীরবন্তের 
শিক্ষায় মৃত দেহ কেটে আভাস্তরীন 
গঠন-বৈচিত্র্য ও অর্গ-সংস্থানের 

প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষ। | 
টটিকলিস -- ঘাড়-মাঁথা একদিকে 
বেকে গিয়ে যে দৈহিক-বিকৃতি ঘটে, 

অত্যধিক শৈত্যে, বা অন্য কোন 
কারণে ঘাড়ের শির! ও মাং”পেশীর 
সংকোচনে অনেক সময় একপ হয়। 

টরিড জোন -_ তূ-পৃষ্ঠের গ্রীন্ম প্রধান 
অঞ্চল, অর্থাৎ পৃথিবীর বিষুব-বৈখিক 
আঞ্চলিক ভূভাগ। ভে গোলিক বিধুব 



টরিসেলি 

বৃত্তের (ইকোয়েটর 1 ) 2330 
উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখাঁর মধ্যবর্তী 
ভূখগ্ড জুড়ে এই অঞ্চল বিস্তৃত । 

টরিসেলি, ইভেগ্িলেট। -_ ইটাঁলীয় 
বিজ্ঞানী, জন্ম 1608 খুঃ, মৃত্যু 1647 
থুঃ। দীর্ঘদিন গ্যালেলিও-র 1 ছাত্র ও 
সহকারী । 1643 খুঃ বায়ুমণ্ডলের 
চাপ নির্ধারণের মৌলিক তথ্য 
আবিষ্কার এবং প্রথম চাঁপমান যন্ত্র 
(ব্যাারোমিটার 1 ) উদ্ভাবন । এই 
যন্ত্রে “টরিমেলিয়ান ভ্যাকুয়াম" 1 
স্যঠির জন্য স্মরণীয়। 

টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম _- এক 
মুখ বন্ধ, অনান 32 ইঞ্চি লম্বা, একটা 
কাঁচ-নলের মধো পারা ভতি করে 

আর একট! পার] ভন পাত্রের উপর 
উল্টে ধরলে 
ওই কাঁচ নলের 

মধ্যস্থ পার 

খানিকট। নেষে 
যায়। এভাবে 

কাঁচনলটার 
উপরের দিকে 
ষে শূন্যস্থান স্ট 
হয়, সেখানে 

টরিগেপিয়ান ভ্যাকুয়াম বামু থাকে না 

সামান্য পারার বাষ্প থাকে মাত্র। 

এবূপ বাযুশূন্ত স্থানকে বলে রি- 
সেলিয়ান ভ্যাকুয়াম । ইতালীয় 
বিজ্ঞানী টরিসেলি 1 এক্ধপ কাচনলে 
পারা-স্তস্ভতের উচ্চতা মেপে বায্বর 
চাঁপ নির্ধারণের কৌশল উদ্ভাবন 

টাইপ মেটাল 

করেছিলেন । কৌশলটা এক রকম 
সাধারণ ব্যারোমিটার 1 হিসেবে 
ব্যবহৃত হতে পারে । 

টলেমি, কুডিয়ীস ট লে মি নাস-- 
মিশরীয় জ্যোতিবিজ্ঞানী, আনুমানিক 
ুষ্টায় দিতীয় শতকে আলেক্জান্দরিয়ায় 
আবির্ভাব। পৃথিবী-কেন্দিক সৌর 
জগতের মতবাদ (টলেমিয় বিশ্ব- 
সংক্ঞ! হলে £ পৃথিবী স্থির, সূর্য ও গ্রহ- 
নক্ষত্র তাঁকে প্রদক্ষিণ করছে) প্রচার; 
সহআীধিক বছর পরে যে মতবাদ 
কোঁপামিকাঁস 1 কর্তৃক ভ্রান্ত 'প্রতি- 
পন্ন। গণিতের ভ্িকোণমিতি শাখার 
প্রবর্তক | ভূ-মগ্ডলের প্রথম মানচিত্র 
অন্কন; বহুলা"শে ভ্রান্তিপূর্ণ হলেও 
পুথিবীর এই প্রথম মানচিত্র অনেকটা 
প্রামাণ্য ও সে-যুগের পক্ষে অপাধারণ 
কৃতিত্বের পরিচায়ক । 
টুইন _ মিথাইল বেধিন, 0৫চও 
0চৃঠ) বর্ণহীন দাহা তরল পদার্থ । 
কোল-টার 1, অথাৎ আলকাতর। 
থেকে নিফাশিত হয়ে থাকে। একে 
অনেক সময় টলুজঅল-ও বল! হয়। 
এ থেকে নানারকম রং, ওঁষধ, 
স্যাকারিন, প্রভৃতি পাঁওয়! যায়। 
টি-এন-টি1 (ট্রাই-নাইট্রোটলুইন ) 
প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তত 
করতেও এর প্রয়োজন হয়। 

টাইপ মেটাল -- সীপা, আযার্টিমনি 
ও টিনের সংকর-ধাতৃ; এর মধ্যে 
সাধারণত: 60% লীলা (লেড 1),30% 
আ্ার্টিমনি এবং 10% টিন থাকে। 



টাইটেনিয়াম 

মুদ্রণকার্ধের জন্যে এ-দিয়ে ছাপার 
টাইপ তৈরী হয়ে থাকে । আঁটিমনি 
থাকায় তরলীক্কত সংকর দাতুটা 
ঢালাই করে জমালে আয়তনে ছোট 
ন। হয়ে বরং একটু বেড়ে ধায়) ফলে 
নিখুত পরিষার অক্ষরগুলে! 5ঠে। 

টাইটেনিয়াম - মৌলিক ধাতব 
পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 479, 
পারমাণবিক সংখা। 22: অনেকটা 
লোহার অন্তরূপ ধাতু । সহজেই 
এর তার ৪ পাত কর। যেতে 

পারে। এর খনিজ যৌগিক পদার্থ 
অনেক পাওয়া যায়। এর অক্সাইড, 
7105, সাদা 'ভানিস রং, হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়। টাইটেনিয়াম মিশিয়ে 
বিভিন্ন সংকর-ধাতুও তৈরী হয়ে 
থাকে। উতকৃষ্ট ইম্পাত তৈরী করতে 
টা-স্টেনের সঙ্গে সামান্য কিছু 
টাইটেনিয়ামও লোহার সঙ্গে অনেক 
সময় মেশানো হয়ে থাকে । কাচ- 

শিল্লেও এর ব্যবহার আছে। 

টাংষ্টেন -_ মৌলিক ধাতু; এর 
অপর নাম উলফ্রাম1 | বৈদ্যুতিক 
বাতির ফিলামেণ্ট 1 এ-দিয়ে তৈরী 
কর। হয়। বিশেষ ধরণের ইম্পাত 
(টাংস্টেন-স্টিল) তৈরী করতেও এর 
প্রয়োজন হয়ে থাকে । 

টার্টার _ প্রধানত: আযামিড-পটা- 
পিয়া টার্টারেটকে বলে ক্রিম-আবৰ- 
টার্টার, ঘ। মগ্য প্রস্ততকালে মগ্য- 
ভাণ্ডের মধ্যে জমে (আর্গল 1 )। 
জিনিসটা জোলাঁপ হিসেবে উধধরূপে 
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ব্যবহৃত হয়। পটাসিয়াম ৭ আান্টি- 
মনির মিলিত টার্টারেট-কে বলে 
টার্টার-এমিটিক "১ যা৷ সর্দি-কাঁশির 
একট। বিশিষ্ট এধধ ; কিন্তু পরিমাণ 
বেশি হলে এর বিষক্রিয়া দেগা যায়। 

দীতের উপরে যে পদাথের বাদামী 
আবরণ পড়ে তা প্রর্দানতঃ কাযাল- 

সিয়াম ফসফেট ; সাপারণ কথায় বল। 
হয় টার্টার। 

টার্টারিক আািভ -- একটা! জৈব 
আযপিড ; সাদা স্কটিকাকার পদার্থ, 
জলে দ্রবণীয়। এর রাপায়নিক সর 
000. (00৮.07.)5 00077 

আহুর ফলের রম থেকে পাঁণয়| 
যাঁয়। আর্গল 1 থেকেই বেশীর ভাগ 
টার্টারিক আিড মেলে। এর 
বিভিন্ন সণ্টকে বলে টার্টারেট। 
রগ্তন-শিল্পে, কাপড় ছাপার কাজে 
প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বেকিং 
পাউডার 1১ পিড লিজ পাউডার? 
ইত্যাদ্দিতেও প্রয়োজন হয়। 

টার্টারেট --টার্টারিক আযামিডের ? 
রাসায়নিক লবণ বা লণ্ট? | 

টার্টার এমিটিক -_ পটাসিয়াম ৪ 
এট্টিমনির ? মিলিত টার্টারেট + 

লবণের ব্যবহারিক নাম। টার্টার- 
এমিটিক উষধ হিদেবে স্দি-কাঁশিতে 
ব্যবস্ৃত হয়; মাত্রাধিক্যে বিষক্রিয়া! । 

টার্মালিন _ বোরন ও আযালুমিনি- 
যামের যুগ্ম সিলিকেটে 1 গঠিত হ্বচ্ছ 
ও মুল্যবান প্রত্তর বিশেষ সাধারণতঃ 



টার্পেন্টাইন 

বর্ণহীন থাকে, কখন কখন নীল ব। 
লাল রঙেরও দেখা যায়। 

টার্গেন্টাইন -- তারপিন তেল) 
পাইন গাছ থেকে নিঃস্যত বুজন- 
জাতীয় আঠালো বস চোঁলাই করে 
এই তেল পাওয়া ঘায়। বাসাঁয়নিক 
হিলেবে পদার্থট| বিশেষ এক শ্রেণীর 
তরল হাইড্রোকাবন 1 মাত্র । উৎকৃষ্ট 
দ্রাবক পদার্থ ছিদেবে কখন কখন 
রং, ভানিস প্রভৃতি তৈরী করতে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তেলটাঁর কিছু 
ভেধজ গুণও আছে। 

টারবাইন -- এক রকম যন্ত্র বিশেষ; 
যার সাহায্যে মোটর ব! ইঞ্জিনের 
কাঁধকরী-এক্তি উৎপাদন কর। সম্ভব 
হয়। এর যান্ত্রিক কৌশলট] হলে] : 
সরু নলপথে জলীয় বাদ্প, বায়ু ব জল- 
প্রবাহ এসে সবেগে একট প্রকাণ্ড 

চাকার চওড়] ব্রেডগুলোর উপরে 
পধায়ক্রমে আঘাত করুতে থাকে) 

টারবাইন জল-চক্র 

এর ফলে চাঁকাট। দ্রুত ঘুরতে আরস্ত 

করে। ওই চাকার সঙ্গে সংযুক্ত 
ইঞ্জিন বা মোটরের চাঁকাঁও ঘুরে সঙ্গে 
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সঙ্গে চলতে থাকে । এভাবে চাঁলিত 
গযাস-টারবাইন বা ওয়াটাঁর-টার- 
বাইনের সাহায্য বিভিন্ন যন্্ চালানো 
হয়। টারবাইনের কৌশলে চালিত 
যন্্কে টার্বে' বলে; যেমন-টাবে। 
ইঞ্জিন, টার্ধো জেনারেটর 1 ইত্যাদি | 

. এন. টি -_ ট্রাই-নাইট্রোটলুইন 
নামক বিস্ফোরক পদাঁথের সংক্ষিপ্ত 
নাম। ফিকে হলদে,স্মটিকাঁকারকঠিন 
পদাথ। বিশেষ নাইট্রেসন ? প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে টলুইনের 1 সঙ্গে নাইট্রো- 
জেনেররাঁসায়নিক মিলনের ফলে উৎ- 
পন্ন হয়ে থাকে । পদাথটাকে আবার 
অনেক সময় টোটাইল ও বলা হয়। 

টিউবারকৃল -_ উদ্ভিদ ব। জীবদেহের 
কোথা স্থানীয় ভব কৌষগুলির 
স্বীতির ফলে যে এক রকম গোলা- 
কার পদাথ-পিণ্ডের উদ্ভব হয়। 
আবার জীবের দেহাঁভ্ন্তরে বিভিন্ন 
তন্তর (টিম্থ+ ) গায়ে যক্ষারোগের 
(টিউবারকুলিসিস 1 ) জীবাণুর! যে. 
সব ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গুটিকা সৃষ্টি করে 
সেগুলিকেও টি. ল. বলে। 

টিউবারকুলিসিস -- যক্্ারোগ; 
এ-রোগে সাধারণতঃ “টিউবারকৃল' 

নামক বিশেষ এক 
শ্রেণীর জীবাণুর 
( ব্যাচিলি 1 ) 
ছারাপ্র ধান তঃ 

ফুসফুস আক্রাস্ত 

হয়। (চিত্রেকাঠির চিউবাকেল ব্যাচিলাস 

মতগুলি জীবাণু, শর গোলাকার 



টিটবারকুলিন 

হাজার গুণ বর্ধিত চিত্র )। 
৮উবারকুলিন -- টি. স ব্যাচিলি 
থেকে নিষ্কাশিত এক প্রকার জৈব 

পদার্থ, যা প্রয়োগ করে কেহ যক্ষ্মা- 

রোগে আত্াস্ত হয়েছে কিন, তার 
পরীক্ষা করা হয়। 
টিউমার _ দুষিত জৈবকোষের স্ফীতি। 
জীবাণু ছুষ্ট কোষগুলি যদ বাড়তে 
"কে এবং স'লগ্ন সব তস্তকোষ- 

গুলিকে ত্রমাগত ভেঙ্গে ফেলে,তাঁহলে 
ত। ক্যান্সার 1 রোগে পরিণত হয়। 

দর্দ কান টিউমারের কোষগুলি 
'নজের। বাড়ে, কিন্ধ চারদিকের 

তন্কগুলিকে ঠেলে স্রিয়ে “দয়,তাঁহলে 
তা তেমন মারাত্মক হয় না। 

টিউনিং ফর্ক __ ধাতুনিমিত লঙগ; 
সাডাঁশি-আকঞতি যন্ছ বিশেষ 3 শব্- 

বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। 

আঘাত করলে এর দুটি অংশ সম- 
ভাবে ম্পন্দিত হয়ে একটি মাত্র 
বিশুদ্ধ ধ্বনি শ্ট্টি করে। 

টিন __ মৌলিক দাতৰ পদাখ; 
পারমাণবিক ওজন 1187, পার- 
মাণবিক সংখ্যা 50, সাংকেতিক 
চিহ্ন 97. ( ষ্ট্যানাম )। রূপোর মত 
সাদা; সহজেই এর তার ও পাত 
করা যায়। এর খনিজ অক্সাইড, 

9005 ( টিন-স্টোন ), এক বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় কার্বনের সঙ্গে উত্তপ্ত 

গুলি রক্তকণিকার (সেল? ) প্রায় 

টিটেনান 

করে ধাতুট। সাধারণতঃ নিষ্ষাশিত 
হয়। সাপারণ তাপযাত্রায় জল ব। 

বাধুর সংস্পর্শে এর কোন বিকৃতি ঘটে 
ন।; কিন্তু 18 সেন্টিগ্রেডের কম 
তাঁপে ধূসর বর্ণ (আযালোট্রপিক টিন। 
হয়ে যায়, একে বলে টিন প্লেগ। 

নানারকম মংকর-পাতু তৈরী ও টিন- 
প্রেিং-এর কাজে প্রয়োজন হয়। 

লোহার চাঁদরে টিনের পাতলা 

আস্তরণ দিয়ে সাগারণ টিন-প্লেই 
ছেরী হয়ে থাকে। 

টিশ্যাল এফেক্ট _ আলোক-রশ্ির 
পথে অতি সুক্ষ পদাঁশ-কণিক। পড়লে 
ওই আলোকের ঘ বিচ্ছ্ুরণ ঘটে । 
“কান ক্ষুত্র ছিধপথে রোদ ঢুকলে 
ঘরের বাতামনে ভাপমান ধুলিকণা- 
গুলে। এর ফ্লে পরিক্ষার দৃষ্টি- 
গোচর হয়েখাকে ,বলিকণার উপর 
আলোকের প্রতিফলন ও বঙ্ছরণের 
ফলেই অনৃশ্য আলোক রশ্মি দৃশ্য হয়ে 
ওঠে । অতিত হুমম কণিকার উপর নীল 
আলোক-তরঙ্গ বিশ্যেভাবে বিচ্ছুরিত 
হয়। আকাশের রং মোটামুটি 
এজণেই নীল দেখায় । আলা) 
মাইক্রোক্ষোপ 1 যঙ্কে এই টিগ্যাল 
একফেছর জন্যেই জলে ভাসমান 
অনুশ্য কণিকাগুলে। দৃষ্টিগোচর হয়ে 
€ঠে । বুটিশ-বিজ্ঞানী টিগ্যাল এই 
তথ্য উদ্ঘাটন করেন। 

টিটেন'স _-ধনভষ্টংকার ক্সোগ। 

জীবাণুঘটিত কঠিন ব্যাধি। প্রধানত: 
জীবজন্কর মলমৃক্র থেকে 'টিটেনাস' 



টিনিটাস 

নামক এক প্রকাঁর জীবাণু কোন 
ক্ষতের ভিতর দিয়ে দেহের রক্তে 
অগ্কগ্রবেশ করে এবং দোজ! গিয়ে 
(মেরুদণ্ড আক্রমণ করে। এর ফলে 

মেরু-শিরার সংকোচনে পৃষ্ঠদেশের 
মাংমপেশীগুলিও স'কোচিত হয় এবং 
দেহ বেঁকে যায়। ছুশ্চিকিৎস ব্যাধি । 

টিনিটাস -- কানে অকারণ শ্রুত 
০9া-ভে! শব্ধ । এটা বাইরের কোন 
শব্দ নয়, শ্রবণেক্্রিয়ের বিকৃতিজনিত 
শ্রুত আভ্যন্তরীণ শব্ধ । 

টিন্টোমিটার -- যে যন্ত্রের সাহাযো 
বিভিন্ন পদার্থের বর্ণের তুলনামূলক 
গ্রভেদ নিরূপণ করা যায়; এতে 
প্রধানতঃ প্রামাণ্য কোন নিদিষ্ট 
বণের কাচ ব। দ্রবণের সঙ্গে অন্যান্য 

পদাথের বর্ণের তুলনা কর। হয়। 

টেকনোলজি _. শিল্ল-বিজ্ঞান । শিল্প- 
দ্রব্াদি প্রতস্ততির কাজে বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ-বিছ্য। | 

টেম্পারেচার -- উষ্ণতা বা তাঁপ- 

মাত্রা; কোন পদার্থ কতট: 

উত্তপ্ত বা ঠাণ্ডা, অথাৎ তার 
রঃ উষ্ণতার পরিমাণ এর 

বিভিন্ন এককে প্রকাশিত 
হয়। পদাথের মধো উষ্ণ- 
তার, অর্থাৎ তার টেম্পা- 
রেচারের ষে হাঁস-বুদ্ধি ঘটে 
তা থার্মোমিটারেরা 
সাহায্যে নির্ধারিত হয়ে 
থাকে। কোন পদাথে 

নিহিত মোট তাপ-শক্তিকে 
থামে ৭- 
মিটার 

138 টেগ্ডিল 

বলেহিট 1 | হিট ও টেম্পারেচার 
এক জিনিস নয়। টেম্পারেচার 
পদার্থের উষ্ণতাঁর মাত্রা বা পরিমাণ 
সম্বন্ধীয় ধারণ। জন্মায় মাত্র। আর 
পদ্রাথের হিট, ব। মোট তাপ-শক্কির 
পরিমীণ ক্যালোরি 1 এককে নির্ধা- 
বিত হয়। বিভিন্ন থার্ষোমিটারে 1 
বিভিন্ন স্বেলের এককে টেম্পারেচার 
মাপা হয়; যেমন-_ সেন্টিগ্রেড 1, 
ফারেনহাইট 1 ও রুমার 1 । 

টেম্পারিং অব স্টিল) _ ইম্পীতে 
পান দে?য়া। সাধারণ ইম্পীতে 
তৈরী জিনিসে উপযুক্তরূপ কাঠিন্য 
দে«য়ার জন্তে প্রথমে তাঁকে বিশেষ- 
ভাবে উত্তপ্ধ করে সহস! তেল ব৷ জলে 

ডুবিয়ে সাধারণতঃ টেম্পার করা! 
হয়। যাকে বাংলায় বলে পান. 

দ্রেওয়।'। বিভিন্ন শ্রেণীর ঠিলে? 
টেম্পারিং-এর কৌশল আবার 
বিভিন্ুরূপ হয়ে থাকে । 

ূ টেণ্টাকৃল -- বিশেষ বিশেষ প্রাণীর 
সম্মুখভাগে প্রলম্থিত নমনীয় দেহাংশ ; 

যা! জড়িয়ে বা 
ঘুরিয়ে তার! 
শিকার ধরে, 
আবার এ 

গুলির স্পর্শে ই 
চলার পথের বাধাও অনুভব করে; 
যেমন -- অক্টোপাসের 1 বাহুগুলি, 
শামুক, আরশোলা প্রভৃতি জীবের 
মুখের পার্শ্ববর্তী সরু নলদমৃহ। 

টেগ্ডি_ল-লতানে৷ উদ্ভিদের আকর্ক 



টিনার তি 

বা শুগ) অর্থাৎ, লতার গাঁটে- গাটে 
যে-সব স্থত্রবৎ 
লম্বা ও নরম অংশ 
বেরোয় এবং যে- 

গুলির সাহাঁষো 
অবলম্বনম্থরূপ 
নিকটবতাঁ ডাঁল- 
পালা আকডে পরে 

লতা! 'বয়ে €ঠে। 
টেরাটোলজি _- অস্বাভীবিক এবং 
অতিপ্রাক্কৃত আকৃতিবিশিষ্ক জীবের 
গ»ন-বৈশিষ্ট্যাদি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক 

গবেষণ। বিচ্যা।; যেমন -_ মাঁভধের 
,বলায় দৈত্যাকৃতি লোক, বা অতি 
খর্বারুতি বামন, অথবা কোন যুক্তদেহ 
যমজ শিশুর অস্বাভাবিকতাঁর জৈব 
কারণ নির্ধারণের বিছ্য। | 

টেলিগনি __ একই স্ত্রীলোকের (ব| 
স্্রী-প্রাণীর ) বিভিন্ন স্বামীর উ্ররসজাঁত 
সম্ভতানদের মধো পরবতী স্বামীর জাত 
সম্তানে পূর্বস্বামীর কোন কোন 
বৈশিষ্ট্যের সম্ভাব্য প্রভাব । 

টেলিগ্রাফ __ বৈদ্যতিক তারের 
মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে সাংকেতিক 
ভাষায় সংবাদ প্রেরণ করবার যন্ত্র। 
এর টান্সমিটার ব1! প্রেরক-যন্ত্রের 
একটা চাবি টিপলে তড়িং-শক্রোত 

তারের মাধ্যমে দূরবর্তী গ্রাহক-যন্তের 
মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় ( ক্লোস্ড 
সাঞ্ষিট 1 ); চাঁবিট। ছেড়ে দিলেই 
প্রবাহ বদ্ধ হয়েষায়। প্রেরক-যস্ত্রের 

চাঁবিটা চেপে ধর! ও ছেড়ে দেওয়ার 

র্ ল 

উদ্ভিদের মাকর্ম 

টেলিফোন 

সময়ের কম-বেশির উপরে গ্রাহক 
যন্ত্রে দু-রুকম শব্দ সৃষ্টি করে হৃম্থ 
শব রে" ও দীর্ঘ শব্দ টটকা'। 
মোনণনামে এক বিজ্ঞানী ইংরাভীর 
26-ট| অক্ষর এই 'টরে' ৭ টক্ষ” 
শব্দ ছুটা বিভিন্ন রকমে দাঁজিয়ে 
একট] সাংকেতিক ভাষার উদ্ধাবন 
করেন । এই বাবস্থায় গ্রাহক- 
যন্ত্রের «ই শব্ধ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে 
অক্ষ র গুলো বুঝে নেওয়া যায়। 

পরে অক্ষরগুলো সাজিয়ে সমস 

লংবাদট1 এর থেকে বুঝা তে 

পাবে। প্রেরক-বস্্ থেকে গ্রাহক- 

যন্ত্রে আগত মৃদু তড়িতপ্রবাহকে অবশ 

রিলে? করে বাড়িয়ে নেওয়! হয়। 
টেলিপ্রিপ্টার --- টেলিগ্রাফের 
সাহাধ্যে দূরাগত সংবাদের হথয়ংক্রিয় 
লিখন-স্ত্র। বিশেষ যান্ষিক কৌশলে 
টেলিগ্রাফের টরে-টক্া। শব্ধ আপন। 
থেকে যন্বস্থ কাগজের উপর বিন্দু ও 
রেখায় অহ্কিত হয়ে এক রকম 
সাংকেতিক দেখার হট্টি করে। 
আজকাল আবার এর এমন উগ্নত 

যাঙ্ক্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে যার 
সাহায্যে টেলিগ্রাফে আগত সংবাদ 
একেবারে টাইপ-বাইটারে ছাপা] হয়ে 
বেরিয়ে আমে। এরূপ যস্্রকে বলে 
টেলিপ্রিপ্টার বা টেলিটাইপ। 

টেলিফোন -- বৈছ্যতিক তারের 
মাধামে 

কথ। বলার যস্ত্র। 

« গ্রহণের জন্যে 

দূরবর্তী লোকের সঙ্গে 
শব্দ (প্ররণ 

এর প্রধান অংশ 



টেলিফটে। লেন্স 

হলে। ট্রান্মমিটার ৪ রিমিভার যন্ু। 
ট্রান্সমিটারে থাকে একটা কার্বন- 
মাইক্রোফোন 1) ৪র মুখে কথা 
বললে শব্দ-তরঙ্গের সংঘাঁতে ওই 

শাইঞ্োফোনের পদ! শব্দাঙ্্যায়ী 
কম্পিত হয়। এর ফলে মাইক্রো- 
ধেোনের ভড়িৎপ্রবাহের পথে 

প্রতিবন্ধকতার হ্াঁস-বৃপি ঘটে এবং 

তদন্যায়ী নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক স্পন্দম 
দূববতী বিসিভার-যন্ত্রে গিয়ে পৌছাঁয়। 
বিপিভার-যস্ত্রেথাকে একট। বাকানো 
চম্বকের ছুই প্রান্তে সংলগ্ন লোহার 
ছু'টি টুূকরোর ( পোল-পিদ্) গাঁয়ে 
জড়ানে। ভাঁর-কুগ্ডলী ( কয়েল)। 
লোহার একখান। পাতল। পদ। 
(ডায়াফ্রাম) এই কয়েল ছুটার সামনে 
আল্তোভাবে সংলগ্ন থাকে । টাঁ্- 
মিটার 1 থেকে আগত বৈদ্যুতিক 
স্পন্দন বিপিভারের ওই কয়েলে 

সঞ্চারত হয়, আর ওই লোহার 
পর্দাখান1 তদজযায়ী স্পন্দিত হতে 
থাকে । ওই পর্দা বা ডায়াফ্রামের 

এরপ নিয়ন্ত্রিত স্পন্দনে রিপিভার ব। 
গ্রাহক-যস্ত্রে পুনরায় তদমুষায়ী শব্দ- 
তরঙ্গ সষ্ি হয়ে শ্রুতিগোচর হয়। 

টেলিফটে। লেন্স __ দুরের জিনিস 
পরিষ্কারভাবে দেখবার উপযোগী 
টেলিক্কোপের মধ্যে যে বিশেষ 
ধরণের লেন্সের সঙ্গে কটোগ্রফিক 
ক্যামের| লাগিয়ে দূরবর্তী বস্তর স্পষ্ট 
ছবি তোঁল। যায়। এপ লেন্স ব্যব- 
হারের ফলে দূরবর্তী বস্তর প্রতিচ্ছবি 

7140 টেলাভসন 

টেলিস্কোপের ব্যবস্থায় ক্যামেরার 
কফোকামের 1 মধ্যে এসে যায় এবং 

ফটোগ্রাফির 1 সাধারণ নিয়মে তার 
ফটে] প্ঠে। এতে ক্যামেরার সাধারণ 
লেন্সের জায়গায় বিশেষ ধরণের 
একখানা কন্কেভ এব একথান। 
কন্ভেক্স 1 লেন্স একসঙ্গে লাগানে। 

থাঁকে। 

টেলিভিসন -- যে যন্ত্রের সাহায্যে 
কৌন বস্ত বাঁ দৃশ্ঠের ছাঁয়াচিত্র কৌশলে 
দূরবতী স্থানে প্রেরণ করে পদায় 
ফুটিয়ে তোলা যাঁয়। মে বগুর 
প্রতিকৃতি দূরে পাঠাতে হবে তার 
উপর আলোকপাত করলে প্রেরক- 
যন্ত্রের মধো আলো-ছায়ার তীব্রতা? 
তারতম্যান্গযায়ী যাস্তিক কৌশলে 
স্ুক্ম ( ফটে| ইলেক্ট্রিক 1) তড়িত্তরঙ্গ 
উৎপাদিত হয় এব: তা আবার 

'উলাওলন যঙ্্রের মোটামুটি নক 

বেতার-তবঙ্গের (ইলেক্টে।-ম্যাগ্রেটিক 
€য়েভ 1) নায় চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে। সেই তড়িততরঙ্গ দূরবতী 
গ্রাহকযন্ত্রে উপস্থিত হয়ে বিশেধ 



'টলিক্কোপ 

ব্যবস্থায় তার উৎপাদক আশলোঁক- 
রুশ্মির তীব্রতার তারতম্যান্ুযায়ী 
পুনরায় আলোকরশ্মির স্থষ্টি করে। 
এভাবে প্রেরক-মন্ত্রস্থ আলোকরশ্মির 
তীব্রতার হাপ-বৃদ্ধি অন্যাঁয়ী গ্রাহক- 
যন্ত্রে আলোকরশ্মির* ত্রাস বু্ষি 
ঘটে এবং তদন্থযায়ী আলে।-ছাঁয়ার 
সৃষ্টি করে। এভাবে দূরবর্তী প্রেরক- 
বন্রের সম্মুখস্থ চিত্র বা দৃশ্ের অবিকল 
প্রতিচ্ছবি গ্রীহক-যন্ত্রেরে সম্মুখস্থ 
পদায় ফুটিয়ে তোলে । শত শত 
মাইল দূরবর্তী লোকের অন ভঙ্গি- 
সহ সম্যক চিত্র এভাবে গ্রাহক-যন্ত্রের 
পর্দায় ফুটে এঠে। আর একই সঙ্গে 
রেডি যন্ত্রের ব্যবস্থায় তাঁর মুখের 
কথা ৪ শোনা যায়। 

টেলিস্কোপ -_ দূরবীক্ষণ যন্ত্র; বহু 
দূরবর্তী বস্তর প্রতিচ্ছবি বদিতা- 
কারে দেখবার জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র । 
1603 খুষ্টাব্বে গ্যালিলিও? প্রথম 
আবিষ্কার করেন, ক্রমে অবশ্য 
এ-যস্ক্রের নানারপ উন্নতি মাপিত 
হয়েছে। সম্প্রতি াউণ্ট প্যালোমার 
বীক্ষণাগারের 200” ইঞ্চি ব্যাসের 
প্রতিফলক-লেন্সযুক্ত দেলিক্কোপে লক্ষ 
লক্ষ আলোক-বর্ধ (লাইট-ইয়ার 1) 
দূরের জ্যোতিষ্ষও দেখ যাচ্ছে। 
টেলিস্কোপ ছু'রকম হতে পারে; 
রিঙ্ক্যাক্টিং টেলিস্কোপ যস্তরে 
অন্জেক্টিতে? থাকে একখানা 
অপেক্ষাকৃত বড় উত্তল (কনভেক্স 1) 
লেন্স, যার ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত 

টাকে।মিটার 

হয়ে দৃশ্য বস্তর ক্ষুদ্র অথচ পরিষ্কার 
প্রতিচ্ছায়৷ যন্ত্রের ভিতরে পড়ে। এই 

প্রতিচ্ছায়। আবার 
রি আইপিসের 1 অবতল 
9 (কন্কেভ 1 ))লেন্সের 
ঢ ভিতর দিয়ে বধিতা- 

কারে দৃষ্টিগোচর হয়। 
আর প্রিক্লেক টিং 
টেলিক্ষোপের 
অজেক্টিভে থাকে 
লেন্সের বদলে এক- 

রর খান। অবতল ( কন্- 
“৮ কেভ) দপণ, যাতে 

প্রতিফলিত হয়ে দৃশ্ঠ বস্তর ছাঁয় 
যন্ত্রের ভিতরে পড়ে, যা আবার 
আইপিপের লেন্সে গ্রতিনরিত হয়ে 
বধতাকারে প্খে। যায়। এ-সব দূর- 
বীক্ষণ যন্ত্র গ্রহ-নক্ষ হাদি পদবেক্ষণের 
জন্যেই ব্যবহৃত হয়। এতে দৃশ্য বসুর 
উল্টে। ছায়। পড়ে বলে ভূ-পৃষ্টের 
দূরবতী জিনিস দেখা অস্থবিধীজনক। 
এজন্যে আবার একখান। প্রিজম ? 
বিশ্যে ব্যবস্থাগ এরূপ টেলিষ্বোপে 

লাগানে। হয়, যার ফলে উল্টে। ছায়। 
সোজ। হয়ে এসে দর্শকের চোখে 
পড়ে। (বাইনোকুলার 1) 
কোমিটার -_ যে যন্ত্রের সাহাষ্যে 

প্রতি মিনিটে ইঞ্জিনের চাঁকার ঘূর্ণন- 
ংখ্য| জান! যায়; গতি-নির্ধারক যন্ত্র । 

'ট্যাক্ *** মানে গতি । ্ট্যাকি''., 
মানে ক্রুত, যেমন--ট্যাকিকাডিয়া, 
দ্রুত হ্ৃংস্পন্দন। 

লঞ্চোগ ৰা চুজপাল্ণের 

টে 



ট্যানটাল।ম 

ট্যান্টালাম _ মৌলিক ধাতু) 
অত্যন্ত কঠিন পদার্থ। হাঁইড্রো- 
ফ্রোরিক 1 আযাসিভ ছাড়। অন্য 
কোন আপিডেই গলে না। উত্তাপ 
ও আযাঁদিডের ক্রিয়। প্রতিরোধক 

কোন কোন ধাতু-পংকর (আযালয় 1) 
প্রস্তত করতে ব্যবহৃত হয়। ধাতুটার 
গ)]ামন শোষণের ক্ষমতাও প্রবল; 

এজন্য ভ্যাকুয়াম + নল তৈরী করতে 
অনেক সময় বাবহৃত হুয়। 

ট্যানিং _ জীবজন্তর কাচ। চামড়াকে 
যে প্রক্রিয়ার সাহাযো তৈরী পাকা 
চাঁমড়ীয় (লেদ।র) পরিণত কর। হুয়। 
এজন্যে ট্যানিক ' আাসিড, বিভিন্ন 
ট্যানিন 1, আলাম 1 প্রভৃতি 
রামায়নিক পদাথ দিয়ে বিভিন্ন 
গ্রক্রিয়াকরাহয়েথাকে। ক্রোমিয়াম 1 
ঘটিত বিভিন্ন সন্টও ট্যানি'-এর 
কাজে দরকার হয়। 

ট্যানিক আাসিভ -- এক প্রকার 
উদ্ভিদের “গল্-নাট” নামক ফল থেকে 
নিষ্ফাশিত রাসায়নিক পদাথ$ সাদা 
গুড়।, জলে দ্রবণীয়। হুরিতকী, 
বহেড়। প্রভৃতি দেশীয় নানা রকম 
উত্তিদবের ফল থেকেও এ-জাতীয় 
বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ পাওয়। 
যায়; এগুলে! সব টযানিন নামে 
পরিচিত । এদের মধ্যেও ট্যানিক 
আসিড বিভিম্ন পরিমাণে থাকে । 
চর্ম-শিল্পে (ট্যানিং 1 ) ও কালি 
তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়। 

ট্যাল্ক -- নরম এক রকম পাথরের 
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টাইটিয়াম 

মহ্যণ চুণ। পদার্থ টা দিয়ে সাধারণত: 
গায়ে মাখার (ট্যালকাম্) পাউডার 
তৈরী হয়। রাপাঁঞনিক হিসেবে 
পাথরটার গঠনে প্রধানত; থাকে 
ম্যাগনেসিয়াম মিলিকেট 1 । 

ট্যালে। -- বিশোধিত জান্তব চবি। 
বিশেষতঃ গরু, ভেড়। প্রভৃতির চবি 
থেকেই বিভিন্ন বিশোধন-প্রক্রিয়ায় 
ট্যালো তৈরী হয়ে থাকে | রাসায়- 
নিক হসেবে এটা নানা রকম 

গ্লিলারাইড 1 পদাথে গঠিত। বর্ণ, 
গন্ধ ও স্বাদহীন এবং নির্দোষ বলে 

পদরাথট। বিভিন্ন খাছয-বস্ততে মিতিত 
কর হয়। উংকৃষ্ট সাবান-শিপ্সেও 
এর ব্যবহার আছে। 

ট্য়-ওয়েট -- মণিমুক্তা, সোনা-বূপ। 
মাপবার ইংলগ্ীয় ওজন পরিমাণ 
1 গ্রেণ _ 09648 গ্র্যাম 

50 গ্রেণ ] স্রপল 

24 গ্রেণ _ 1 পেনি ওয়েট 
3 স্তরপল - | ডাঁম 

৪ ড্রাম ৮ 1 আউন্স ট্রয় - 
1'1 আউন্দ ( আযভয়ড- 
পয়েজা ) 

র ট্রাইটিয়াম -- হাইড্রোজেনের তৃতীয় 

আইসোটোপ 1 । স্বাভাবিক হাই- 
ড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রীনে থাকে 
একটি প্রোটন কণিকা; ডয়ে- 
টেরিয়ামে 1 থাকে একটি প্রোটন ও 
একটি নিউট্রন 1 কণিকা ; আর এই 
ইাইটিয়ামের কেন্দ্রীনে থাকে একটি 
প্রোটন ও ছুইটি নিউট্রন কণিক।। 



টণইহা ইডল 

ফিউনন 1 প্রক্রিয়ার সাহায্যে ট্রাই- 
টিয়ামের কেন্দ্রীনে ( নিউক্লিয়াস 1) 
অতিরিক্ত আর একটি প্রোটন যোগ 
করলে হিলিয়াম 1 অণুর স্থষ্টি হয়। 

ইডুল -__ যে পদাথের অণুর 
গঠনে তিনটি জলীয় অণুর (790) 
সমাবেশ ঘটে ? যেমন, [36051 

ট্রাইসেপ.স- মানুষের বাহুর পেছন- 

সু পিকের মাংসপেশী। 

| যার সংকোচন- 
প্রসারণের লে হাত 

সহজেই ওঠানাম। 

করে এবং কাজক্ 

ট্রাইসেপ-স করা সম্ভব হয়। 

ট্রাইপ্পলেক্স তিনটি স্তর বা অংশে 

গঠিত জিনিস; যেমন, ট্রাইপ্লেক্স 
প্লাস পৃথক তিনখান। পাতিল কাঁচ 

জুড়ে যে-কাচ তৈরি হয়ঃনিরাপত্তার 
জন্যে মোটন গাড়ীর জানালায় এক্ধূপ 
কাচ ব্যবহৃত হয়। সপহজে ভাঙে 

না, ভাঙগলেও টুকরা ছিটকে বিপদে 
ঘটায় না। এরপ ট্রাইপ্লেক্সস উড, 
যাকে সচরাচর আমর বলি প্লাইউড। 

ট্রাইবেসিক আাসিভ _ যে সব 
আযাঁসিডের আণবিক গঠনে ধাতুর 
ছারা অপসারণ-যোগ্য এমন তিনটা! 
হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে যেগুলো 
একে-একে অপলারিত করে তিন 
রকম ধাতব সন্ট গঠিত হতে পারে। 

14) টান্সফিউসন 

ফস্করিক আযাসিড (7755094) 
হলো এ-রকম একটা আযমিড। 
এর সোডিয়াম সণ্ট তিন রকমের 
হতে পারে 2 (1) 85504, (11) 

ব227004১) (111) 23950, 

( আযঁসিড সল্ট 1 )। 
ট্রাকোম। -- এক রকম সংক্রামক ও 
কষ্টদায়ক চক্ষুরোগ; এ-রোগে 
চোখের কণ্তীংটিভ। 1 স্মীত হয় এবং 
চাখের পাতার তলাম ক্ষু্র ক্ষুদ্র 

গুটিক] জন্মায়। কণ্চাংটভার পর্দা ও 
কনিয়।? এ-বোগে অনচ্ছ হয়ে পড়ে 
এব" দৃষ্টি বাপ.স! হয়ে যায়। 

ট্রান্জিষ্টুর __ অভতিশুন্ম্ ভড়িং-তরঙ্গ 

গ্রহণোপযোগী ইলেকট্রনিক 1 যন্ত্রংধ 
বিশেষ, প্রধানতঃ জাধেনিয়াম ? 
ধাতুর কুষ্টযালে ? তৈরা হয়। ভ্যাকু- 
য়াম ভাল্ব ব।ডায়োডের ? অন্ুবূপ 
কাজ করে কিন্ত স্থায়িতে, ক্ষুদ্রতায় 
ও ক্ষমতায় অধিকতর সুবিধাজনক । 

অতি সামান্য তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে 
দুরাগত তড়িভ্তরঙ্গের ইলেক্ট্রনের 1 
ধারা পরিগ্রহণও শিয়ন্ত্রণের 
অভাবনীয় ক্ষমত। | রেডিও, উড়ে! 
জাহাজ প্রভৃতিতে সুষ্ম বেতার 
তরঙ্গ গ্রহণের সর্বাধুনিক (1948খু:, 
আমেরিক। ) আশ্চঘ আবিষ্কার। 

ট্রান্সফিউসন-_ সুস্থ লোকের দেহের 
রক্ত বা রক্তরস (লিম্প 1) রক্তশুন্য 
রোগীর শিরায় প্রবেশ করানোর 
প্রক্রিয়!। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত সুস্থ 
রক্ত নোঁগীর রক্তের অনুরূপ পর্ধায়ের 



টশন্সভান” 

হওয়। দরকার; যে-কোন লোকের 

রক্ত যে-কোন রোগীর দেহে কার্ধকরী 
হয় না। এ-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষ। 2 
রক্ত সংরক্ষণের জন্যে আজকাল বড় 
বড় হাসপাতালে '্ল্যাড-ব্যাঙ্ক' নামক 

গবেনণাগার স্থাপিত হয়েছে । 
ট্রান্সভাস” ওয়েভ __ প্রবাহ-পথের 
লগ্ঘভাঁবে স্পন্দিত বস্ত-কণিকাঁর 
সঞ্চকরণ ব| গতির ফলে মে তরঙ্গ- 
স্পন্দনের স্থষ্টি হয়। এরূপ তরঙ্গের 
বৈশিষ্ট্য হলো, স্পন্দিত পদার্থের 
কণিকাগুলোই উপরে নীচে ওঠ- 
নামা করবার ফলে তরঙ্গের চি 

টান্সভার্স ওয়ে 

হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্ত-কণিকাঁর 
স্পন্দন না হলেও আলোক ও বেতার- 

তরঙ্গ এরূপ; কিন্তু শব্₹-তরঙ্গ এরূপ 

ট্রাক্মভার্স নয়) তা হলো লক্ষিচিউ- 
ভিন্ঞাল 1 । জলে যে তরঙ্গের স্যট্ি 
হয় তা ট্রাম্সভীর্স ওয়েভের একটি 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত। 

ট্রান্সমুযটেসন অব এলিমেন্ট _ 
একটা মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক 
গঠন বদলে ফেলে অন্য কোন 
মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা । 
এক সময় আযাল্কেমিস্টরা? এরই 
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চেষ্ট! করতেন , পরে এট অমভ্ভব 
বলে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সম্প্রতি 

স্বয়'প্রভ (রেডিও-আযকৃটিভ 1 ) 
পদার্থের তথ্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ার 
কলে দেখা গিয়েছে যে, রেডি *- 
আযাক্টিভ পদার্গে এরূপ পারমাণবিক 
মৌলিক পরিবর্তন অহরহ:ই ঘটে 
থাকে | ইউরেনিয়াম 1 ধাতু তেজ- 
বিকিরণের কলে ধাপে ধাপে পরি- 
বতিত হয়ে শেদে সীসায় পরিণত 
হয়ে যাঁয়। তাঁছাড| নিউক্লিয়ার 
পদাণ-বিদ্যার পরীক্ষীদিতে সাইক্রো- 
রান 1 যন্ত্রের সাহাযো নিউট্রন * 
কণিকা, আন্ফ 1 কণিক। প্রভৃতির 
দ্রুত সংঘাতে বেরিলিয়াম 1 ধাতুকে 
কাঁবনে রূপাস্তবিত করা সম্ভব 
হয়েছে । এভাবে বিভিন্ন কৌনল 
ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ 
মৌলিক পদাথকে অন্ত রকম মৌলিক 
পদার্থে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। 
এভাবে হয়তে। একদিন সেই প্রাগীন 
আযাঁল্্কেমিন্টদের আকাজ্ষ। অনুযায়ী 
লোহাকে সোনা করা « সম্ভব হতে 

পারে। 

ট্রান্সকমার _ যে যান্ত্রিক ব্যবস্থার 
সহাষ্যে 
অণ্টার 
নেটিং 1 

্টেপডাউন' ইন্দফণীরের (পরিবতী ) 
ব্যবস্থা ত ড়ি ৎ- 

প্রবাহের চাপের রি 1) হাস- 



টাঙ্গকমণার 
০ 

বৃদ্ধির ফলে প্রবাহ-শক্কি (কারেপ্ট ) 
পরিবর্তন কর! সম্ভব হয়। এর মূল 
বাবস্থা! হলো : বৈছ্যতিক তারের 
একটা ছোট কয়েলের চারদিক ঘিরে 
আর একট বড় কয়েল (তাঁর- 

কুণ্তলী ) এমনভাবে বাখা হয় যেন 
ছুঠার মাঝে কিছু ফাঁক (ইন্হ্থ- 
লেটেড ) থাকে । ছোট কয়েলটাকে 
বলে প্রাইমারি কয়েল, আর বড়- 
টাকে বলে সেকেগারি কয়েল। 
মধ্যবর্তা প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে 
একটা লোহার রড দিলে আরও ভাল 
কাজ হয়। এখন প্রাইমারি কয়েলের 

মধ্যে অপ্টারনোটং কারেন্ট প্রবাহিত 
হলে ইপ্ডাকলনের 1 ফলে সেকেগ্ারি 

কয়েলেও ওই 

৫০০০০০ অণ্টারনেটিং 
"্" কারেণ্টের 

ক্রেপআপ' ট্ণন্দফম ণরের তড়িৎ-প্রবাহ 
ব্যবস্থা সঞ্চারিত হয়) 

কিন্তু তার ভোণ্টেজ বদলে যাঁয়। 
তড়িৎ্-প্রবাহের ভোল্টেজের এন্প 
হাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে ওই ছুই 
কয়েলে জড়ানো তারের পাকের 
সংখ্যার উপর । সেকেও্ডারি কয়েলে 
প্রাইমারি কয়েল অপেক্ষা তারের 
পাক বেশি থাকলে তাঁর ভোণ্টেজ 
তদনুযায়ী বেড়েযায়। এরূপ 
ব্যবস্থাকে বল! হয় স্টেপ-আপ 
উরাক্সকর্মীর' । আর, সেকেগ্ারি 
কয়েলে প্রাইমারির চেয়ে পাকের 
সংখা! কম হলে ভোণ্টেজও কমে 

10 

টেপোক্ষিয়ার 

ষায়। একে বলে “স্টেপ -ভাউন 

টান্সফর্মার?। 
ট্রা্সইউরেনিক এলিমেন্ট __ যে 
সব মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক 
ষ্ঠ ইউরেনিয়ামের 1 চেয়ে বেশি। 
মেগ্লিফের 'পিরিয়ডিক টেবল”-এ ? 
এপ কয়েকটা মৌলিক পদাথের 
উল্লেখ ছিল। ক্রমে আবিষ্কৃত হওয়ার 
পরে এদের নাম দেওয়া হয়েছে 
নেপচুনিয়াম 1 (93), প্রুটোনিয়াম ? 
(94), আযমিরিসিয়াম (95), 
কুরিয়াম (96) বার্কেলিয়াম (97), 
ক্যালিফোনিয়াম (98 )। ইউরেনি- 
য়ামষের পারমাণবিক ওজন 9.১, 
এগুলোর পা. ৭. তার চেয়ে বেশি, 

তাই এদের ট্রাম্পইউরেনিক মৌঙ্গিক 
পদার্থ বল! হয়। অগ্যাপি পৃথিবীতে 
এ রকম স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের 
সন্ধান পায়।যায় নি; তবে উপযুক্ত 
কৌশলে কেন্দ্রীন-বিক্রিয়ার ( নিউ- 
ফ্রিয়ার রিআাকশন 1) সাহায্যে 
এগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে। 

-_ ভ্রিকোণমিতি, 
গণিতশান্ত্বের একটি বিশেষ শাখা । 
ত্রিভুজের বাহু ও কোণের বিভিন্ন 
অন্থপাত (রেসিও, ষেমন- সাইন 1, 
কস্1, ট্যান প্রভৃতি ) নিয়ে এই 
শাখায় বিভিন্ন গাণিতিক তথ্যের 
সমাধান করা হয়। 

ট্রোপোস্ফিয়ার _ পৃথিবীর নিকট- 
বর্তী বাঁধুমণ্ডলীয় স্তর। ভূপৃষ্ঠ থেকে 
প্রায় 10 মাইল উচ্চতাবিশিষ্ট এই 



ডকুমেন্টারি ফিল 

স্তরেই পৃথিবীর আবহাওয়! নিয়ন্ত্রিত 
হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে এই স্তরের যত 
উপরে ওঠ] যায় বাযুমগ্ডলের উষ্ণতা 
ও চলাচল ক্রমে তত হাস পেতে 

থাকে। (আ্যাট্মক্ষিয়ার 1 ) 

ড 

ডকুমেন্টারি ফিল্সা__ প্রামাণ্য 
চলচ্চিত্র। কাল্পনিক আখ্যান নয়, 
এমন যে-সব বাস্তব চিত্র প্রচারের 
জন্যে, অথবা লোকশিক্ষার উদ্দেশে 
তোল] হয়ে থাকে। 

ডগ ষ্টার--'সিরিয়াপ, নামক নক্ষত্রের 
বিশেষ নাম; গগনমগ্ডলের সবচেয়ে 
উজ্জ্বল নক্ষত্র । 
ডপলার, ক্রিশ্চিয়ান জো হা ন-- 
অগ্রিয়াবাসী পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম 
18093 খুঃ, মৃত্যু 1853 খুঃ ॥ শব- 

বিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণ। £ 
আোতা ও উৎসের ব্যবধানের ত্রাস- 
বুদ্ধিতে শ্রুত শব্ধের ধ্বনিগ্রামের 
উন্নতি-অবনতি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক 
তথ্য বিশ্লেষণ। (ডপলার এফেক্ট 1)। 
অনুরূপ তরঙ্গঘঘটিত বিভিন্ন বজ্ঞানিক 
তথ্যের সমাধানে ডিপলার প্রিছ্ি- 
পল”? সবিশেষ খ্যাত। এই তথ্যের 
সাছায্যে নক্ষত্রের গতি, সুর্যের 
আবর্তন প্রভৃতি জ্যোতিবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন জটিল তথ্যাদি নির্ণাত হয় । 

ডপজার এফেক্ট_ডপ.লার + কর্তৃক 
ব্যাখ্যাত শব্ব-বিজ্ঞানের তথ্যবিশেষ । 

146 ডপলার প্রিঙ্গিপল 

শবের ধ্বনিগ্রাম (পিচ. 1, তীব্রতা) 
শব্দ-তরঙ্গের ফ্রিকোয়েব্সির 1? উপরে 
নির্ভরশীল ; “ফ্রিকোয়েম্ি 1 হলো 
প্রতি সেকেণ্ডে কতগুলি শব্দ-তরঙ্গ 

উখিত হলো) বস্ততঃ কানে এল, সেই 
সংখ্য।। ধর। যাকৃ, একট রেল ইঞ্জিন 
বাশি বাজিয়ে ছুটছে, বাঁশির শবের 
একটা বিশিষ্ট ধ্বনি আছে; কারণ, 
তার নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি আছে। 
ট্রেনট। যদি শ্রোতার দিকে এগিয়ে 
আমে তাহলে তাঁর গতির দ্রুততা 
অনুসারে শব্দ-তরঙ্গগুলি অধিকতর 
সংখ্যায় (প্রতি সেকেগ্ডে) শ্রোতার 
কানে আনবে, কাজেই ফিকোয়েন্দি 
বেড়ে যাবে: ফলে, শবের ধ্বনিগ্রাম « 

বাড়বে। ট্রেনট। শ্রোতার থেকে 
দূরে যেতে থাকলে বাঁশির শব-তরঙ্গ 
ক্রমে কম সংখ্যায় কানে আপবে। 

কাজেই তার ফ্রিকোয়েন্সি কমবে, 

ধ্বনির তীব্রতাও তদনুযায়ী কমবে । 
উৎসের প্রকৃত ধ্বনি ও ফ্রিকোয়েন্সি 
একই থেকেও শ্রোতার কানে শবের 
এই বিভিম্নতা শব্ব-বিজ্ঞানে 'ডপ. 
লার এফেক্ট বলে খ্যাত। 

ডপলার প্রিন্সিপল-_ কেবল শব্- 
তরঙ্গেরই নয়, যে-কোন তরঙ্গ 
মাত্রেরই অনুরূপ ধর্ম ভপ-লার 1 প্রতি- 
পদ্ম করেন এবং এই সাধারণ সুত্ত 
পলার প্রিহ্সিপল' নামে খ্যাত। 
কোন নক্ষত্র যদি পৃথিবী থেকে 
ক্রমে দ্বরে সরে যায়, তাহলে তার 



ডর্্যান্ট 

আলোক-তরঙ্গের ফ্রিকোয়েছ্সি? 
ক্রষে কমে যাবে এবং অধিকতর 
লাল দেখাবে (লাল আলোকরশ্মির 
ফ্রিকোয়েন্সি কম বলে )। আলোক- 
রশ্মির বর্ণালি বিশ্লেষণ করে এই 
তথ্যের সাহায্যে স্থযের আবর্তন, 

নক্ষত্রের আপেক্ষিক গতি প্রভৃতি 
বিশ্বরহন্তের বহু অজ্ঞাত তথ্যের 
সন্ধান পাওয়া গেছে। 

ভর্মযান্ট -- সপ্ত অবস্থায় আছে, 
অথাত ক্রিয়াশীল নয়, এমম | 

ডলড্রাম __ ভূ-বিষুররেখার 4” উত্তর 
থেকে 4 দর্িণ পর্বস্ত নিরক্ষীয় 
অঞ্চল। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে 

_.. উত্তর ও দক্ষিণ 
[ 7৯ শু বনি বা 
৯21 গোলা দের 

৮৮ ঠা ই 

রর সি টং জ ০ পরম্পর বিপ- 

| ২ ঞ ক রং & * | সপ মী 

1 ২ তে 1 প্র ত-মুৎ বায়ু- 

উন চালের তই 
অঞ্চলের সমুদ্রে 

বায়ুপ্রবাহ প্রায় থাকে না, ঝবড়ঝঞ্জ 
কম হয়, কিন্ত এ-অঞ্চলে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। 

ডলোমাইট _ক্যালদিয়াম ও 
ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর স্বাভাবিক যুগ্ন 
কার্বনেট (216005.08005)) 

সাদাটে কঠিন প্রস্তর বিশেষ। 
পর্বতাঁদি প্রধানতঃ এ দিয়ে গড়া। 
একে পালম্পারও বলা হয়। ধাতু- 
নিষাঁশনের চুল্লী তৈরী করতে পদার্ঘট| 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

ডাইক্রোমেট 

 ভলি-- চাকার উপরে একটা! প্রাটফর্ম. 
বিশিষ্ট এক রকম 
হাল্্ক। গাড়ী। 
চলচ্চিত্রের ছবি 
তোলবার সময় 

এই গাড়ীর উপরে 
ক্যামের। «৫ 

ফটো গ্রাফার 
থাকে এবং 

প্রয়োজনমত এরূপ গাড়ী সহজে 
চলাফেরা করতে পারে। 
ডয়্েটেরিয়াম-- হেভি হাই- 
ড্রোজেন 1) হাইড্রোজেনের একট! 
আইমোটোপ 1 ঃ যার আযাটামক 
ওয়েট 2 (সাধারণ হাইড্রোজেনের 

আয. ওয়েট ])। এর কেন্দ্রীন ব। 
নিউক্রিয়াসে থাকে একটি প্রোটন ? 
এবং একটি নিউট্রন | সাধারণ 

হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্ত্রানে 
নিউট্রন থাকে ন।)। এইট হেভি 

হাইড্রোজেন, ব। ডয়েটেরিয়াষের 
কেন্দ্রীনকে বলে ডয়েটেরন। 

ডাইক্রোমেট-_বাইক্রোমেট সল্টকে 
কখন কখন ডাইক্রোমেটও বল! হয়। 
ক্রোমেট 1 সশ্টের আসিড র্যাঁড়ি- 

ক্যাল1 ০7094. (যেমন, পটাপিয়াম 
ক্রোমেট, 780104)3 আর 
ডাইক্রোমেটের র্যাডিক্যাল হলে 
01807, (যেমন, পটাসিয়াম 
ডাইক্রোমেট প50:805 )7 ডাই- 
ক্রোমেট সম্টগুলি বিশেষ জারক 
পদার্থ (অকিডাইজিং এজেণ্ট 1)। 



ডাইলেকটি.ক 

ডাইলেক্টি ক--যে-দব পদার্থ তড়িৎ 

প্রবাহ প্রতিরোধ করে $ যেমন-_ 
বাতাস, অভ্র (মাইকা? ), কাগজ 
প্রভৃতি । এজন্য কগেল্সারের 
বিভিন্ন প্লেটের মাঝে মাঝে প্রতি- 

রোঁধক হিসাবে (ইন্স.লেটর 1) এরূপ 
পদার্থ দেওয়। হয়। 
ডাইবেসিক আ্সিড--যে 
আমিডে 1 প্রতিস্থাপন-যোঁগ্য দুটি 
হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে, যেমন-_ 
[79904 7 কিন্ত 701 নয়। এরূপ 
আীসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় ছু” 
রকম ধাতব লবণ হতে পারে-- 

শমিত লবণ, 75904, অশমিত 
লবণ 17504, (আযাঁপিভ সণ্ট 1 )। 

ডাইরেক্ট ভাই __ যে-সব রঞ্তক 
পদার্থ তুলা, রেয়ন 1, বা বিভিন্ন 
সেলুলোজ 1 জাতীয় পদার্থকে কোন 
“মবভ্যাপ্ট” 1 ব্যতিরেকেই রঞ্জিত 
করতে পারে। সাধারণতঃ এ-সব বঞ্জক 

দ্রবোর জলীয় দ্রবণের সঙ্গে সাহায্য- 
কারী হিসেবে কিছু সৌঁডিয়াম- 
ক্লোরাইড, বা সোডিয়াম-সালফেট 
মিশিয়ে নেওয়। হয় মাজ্জ। 

কারেণ্ট _ ষে তড়িং- 
ম্রোভ সর্ধদা স্থিরভাবে একই দিকে 
প্রবাহিত হয়, অন্টারনেটিং? 
(পবিবর্তী) কারেন্টের মত ক্রমাগত 
দিক পরিবর্তন করে না। সংক্ষেপে 
বলে ভি. সি. প্রবাহ । 
ডাইমফিজম--কোঁন কঠিন পদার্থে 
ছু-বকম বিভিন্ন আকারের ক্ষটিক বা 
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কুষ্টাল গঠিত হওয়ার অবস্থা । 
এ-রকম পদার্থকে বলে ভাইমফরন। 

ডাইভিং বেল -- যে এক প্রকার 
ধাতব ( ঘণ্টাক্কৃতি, অথবা বাক্সের 
মত) আধারে করে পর্ধবেক্ষণ বা 
অনুসন্ধানের জন্যে ডুবুরীর। জলের 
নীচে নামে । এই বিরাট আঁধারটার 
তলার দ্িকট1? থাকে খোলা, কিন্ত 
একট] পাইপ দিয়ে উপর থেকে এমন 
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০ রী বৃ টি 

ঢাঁউভিং বেল 

ভাবে বাতাস পাম্প করে ঢোকান 

হয় যাতে প্রবিষ্ট বায়ুর চাপে নীচের 
জল আধারটার ভিতরে আর ঢুকতে 
পারে ন1) ডূবুরী স্বচ্ছন্দে ওর ভিতরে 
থাকতে পারে। প্রয়োজন শেষ হলে 

ডূবুরী ইঙ্গিতে জানায় আর উপর 
থেকে শিকলে-বাধা আধারটাকে 
সময়মত টেনে তোলা হয়। 

ডাইনামিকৃস - শক্তি ও গতি সম্বন্ধীয় 
ব্যবহারিক বিজ্ঞান । যেমন, আরো- 
ডাইনামিক বামু-গ্রবাহের গতিশক্তি 
সনবন্ধীয় বিজ্ঞান; ছাইড্রো-ডাইনা- 
মিকৃস জলশক্তি বিষয়ক বিজান । 



ডাকটলেস গ্ল্যাও 

ডাকৃটলেস গ্র্যা্ড _ এণ্ডোক্রাইন 
গ্লাণ্, ব! অভ্তঃন্রাবী গ্রন্থি; দেছের 
অভাস্তরস্থ যে-সব গ্রন্থির জৈব রূস 
(হমোন 1) অন্তমিঃহ্ত হয়ে রক্ত- 
ম্োতের সঙ্গে মিশে যায়, হর্মোন- 
নিঃসরণের কোন বহিমুথ থাকে না। 

ইল -_ ধাতুর প্রসারতা , ঠাণ্ড 
অবস্থায়ই আঘাতে ব। টানে ধাতুর 
আয়তন-বৃদ্ধির ধর্ম; যেমন--সোন। 
একটা ৷. ল. ধাতু, কিন্তু ট্টিল 
নয়। 

ডাচ মেটাগ -- তামা « দন্তার 
মিশ্রণে তৈরী বিশেষ একটি সংকর- 
ধাতু। এই শ্রেণীর সংকর-ধাতুকে 
সাধারণতঃ বল! হয় পিতল বা 

ত্রাস 1 | 

ডাচ লিকুইড -_ ইথিলিন ডাই- 
ক্লোরাইড, 051 +01957 বর্ণহীন ও 
তৈলাক্ত তরল পদার্থ। একটি 

উত্ক্ দ্রাবক, ধূম-উতৎপাদদক পদাথ 

হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। 
ডায়মণ্ড _- হীরক; রাসায়নিক 
হিসেবে পদার্থ টা মূলত; কার্বন, ব| 
কয়ল।; কার্নের একটা স্বাভাবিক 
আলোট্রোপ? । সাধারণত; 
বর্ণহীন, উজ্জল স্টিকাকার মুল্যবান 
পদ্দার্থ। পরিচিত সকল পদার্থের 
মধ্যে সব চেয়ে কঠিন। কৃত্রিম 
উপায়ে হীরকের প্রায় অঙ্করূপ 
পদার্থ তৈরী করা যেতে পারে; 
প্রায় 3500 সেট্টিগ্রেডে গলিত 
লোহার মধ্যে বিশুদ্ধ কার্বন গপিয়ে 
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সহস। ঠাণ্ডা করে ফেললে ক্ষুত্ 
ক্ষত্র হীরক-কণা পাওয়া ঘায়। 
ময়সী নামে এক বিজ্ঞাণী এভাবে 
এক রকম কৃত্রিম হীরক তৈরী 
করেছিলেন; কিন্তু প্রক্রিয়াট। বায় 
বহুল ও কষ্টদাধ্য বলে ম্বভাবজাত 
হীরক অপেক্ষাও জ্বিনিসটা অধিক 
মূল্যবান হয়ে পড়ে। 

ডায়নামো - তড়িৎ-উতৎপাদক যন্ত্র 
বিশেষ । যন্ত্রটা এক রকম জেন।- 
রেটর 1, ঘার সাহায্যে যাম্িক 
শক্তিকে তড়িং-শক্তিতে রূপান্তরিত 
কর। হয়। এই যঙ্ধ্রে সাধারণত; 

ডাইরেক্ট কারেপ্ট (ডি দি.) তড়িৎ 

উৎপন্ন হয়ে থাকে । মোটামুটি এর 
যান্ত্রিক কৌশলট। হুলে। : একট! 
শক্তিশালী ইলেক্ট্রে।-ম্যাগ নেটের 1 
দুই প্রান্তের মাঝে বৈদ্যুতিক তার- 
কুগডুলি (কয়েল ) স্থাপিত হয়। 
এই ইলেক্ট্রো-ম্যাগ নেট-টাকে বলে 
'ফিল্ড ম্যাগ নেট”, আর ওই 
কয়েলকে বলে “আধেচাএ১1 | ফিল্ড 

ম্যাগ নেট-টাকে সবেগে ঘোরানে| 
হয়। এই ঘূর্ণনের ফলে ইণ্ডাকূসনের 1 
প্রভাবে আর্জেচারে তড়িং-শক্তি 

সঞ্চারিত হয়। আমেচার থেকে 
এই তড়িৎ-শক্তি তড়ৎ-পরিবাহী 
তারের মাধ্যমে প্রবাহিত করে নিয়ে 
বিভিন্ন কাজে লাগানে। হয়। বিতিন্ন 
পাওয়ার স্টেশনে বিভিন্ন রকম 
ডায়নামো চালিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের 

ব্যবস্থা কর! হয়ে থাকে । 



ডায়াথামর্শনীস 
পেশী 

ভায়াথা্নানাম যে-সব পদার্থের 
ভিতর দিয়ে তাপ-রশ্ি অবাধে 
প্রবাহিত হয়, যেমন--কোয়ার্টজ ? 
ও ফ্লোরম্পার 1 ; কিন্ত আলোক- 

রশ্মির পক্ষে শ্বচ্ছ হলে9 কাঁচের 

ভিতর দিয়ে তাপ-রশ্সি যায় না, 
একে বলে আযাডায়াথাম্নানাস | 

ডায়াফোরেটিক-_ঘর্ম-নি:সরণকাঁরী 

ওষধ ; যে-সব উষধ ব্যবহারে 
রোগীর অত্যধিক ঘাম হয়। 

ডায়েষ্টেজ _- গম, বালি প্রভৃতি 
থেকে প্রাঞ্ধ এক রকম এন্জাইম + 
পদার্থ, যা শ্বেতপাঁরকে শর্করায় 
রূপান্তরিত করে। ওই সব খাগ্- 
শশ্্যের মণ্ড করে বিশেষ ব্যবস্থায় 
গাঁজিয়ে (ফামেন্টেসন 1) নিয়ে 
পরে শুকিয়ে ফেললে মণ্ট তৈরি হয়। 
এই মণ্টের মধ্যে থাকে ডায়েস্টেজ। 
বিশেষ ব্যবস্থায় মণ্টকে পুনরায় 
গাঁজিয়ে মনত প্রস্ততের সময়ে ওর 
ডায়েস্টেজ অংশ মণ্টের প্রধান উপা- 
দান স্টার্চ1+, বা শ্বেতপার অংশকে 

মল্টৌোজ+ নামক শর্করায় পরি- 
ব্িত করে ফেলে । 
ডাল. উন, জন -- বৃটিশ রাসায়নিক 
ও পদার্থবিদ; জন্ম ক্যাঙ্কারল্যাণ্ডে 
1766 খুস্টাব, মৃত্যু 1844 খুস্টাব। 
ম্যাঞ্চে্টার কলেজে গণিত ও গ্রককতি- 

বিজ্ঞানের অধ্যাপক । বর্ণ-অন্ধত্ব 
(কালার ব্রাইগ্র-নেস) সম্বন্ধে সর্ব- 
প্রথম বৈজ্ঞানিক তথ্য গ্রকাশ। 
পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্ঘন্ধীয় 
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ডাল টউনিজ ম __ লাল 

ডারুইন; চাল স 

মতবাঁদের (ডাল্টন্স “আযাটমিক 
থিয়োরি? 1) জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি। 
বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পাঁর- 
মাণবিক ওজন (আযাটমিক ওয়েট 1) 
নির্ধারণে চিরসম্মরণীয় কীতি। 

ও সবুজ 

বর্ণের পার্থক্য নির্ধারণের অক্ষমতা; 
বিশেষ এক প্রকার বর্ণান্ধতা । 

ডালটন্স আটমিক থিওরি _ 
আটমিক থিওরি 1 । 

ডালেন, নিলস গুস্তভ __ স্থইডেন- 
বাপী পদার্থ-বিজ্ঞানী ;জন্ম স্টেন্স্টপে 
1869 খুঃ, মৃত্যু 1939 খুঃ। বিভিন্ন যন্ 
উদ্ভাবনে কৃতিত্ব । বার্ধক্যে দৃষ্টিশক্তি 
হীন হয়েও 1920 খুঃ 'লাইট হাউস, 
ও সামুদ্রিক বিপদ-সংকেতধানে 
ব্যবহারোপযোগী স্বয়ংক্রিয় বাতি 
আবিষ্ার। ছুপ্ধ (দোঁহন যন্ত্র « বায়ু- 
ংকোচক ( কন্প্রেসন পাম্পা ) 

যন্ত্রের প্রভৃত উন্নতি সাধন । পদার্থ- 
বিজ্ঞানে 1912 খুঃ "নোবেল পুরস্কার? 
লাভ করেম। 

ডাকুইন, চাল'স __ বুটিশ প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানী জন্ম 1809 খুঃ, মৃত্যু 1982 
থুঃ। বাল্য ছিলেন শিক্ষা-বিমুখ, 
কিন্তু চিস্তাশীল। ধর্মযাজকের পেশা 
অবলম্বনের জন্যে কশোরে চিকিৎস! 
শাস্ত্র অধ্যয়ন। প্রকৃতির রহস্য 
উদ্ঘাটনের প্রেরণায় দীর্ঘকাল 
সমূদ্রভ্রমণ | জীবের উৎপতি সম্বন্ধে 
সুদীর্ঘ গবেষণা ও মতবাদ গঠন। 
জীবের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে ডারুইনের 



ডিউ পয়েন্ট 

মতবাদ হলোঃ জীবমাত্রেরই মূল 
উৎস এক; কেবল পারিপাশ্থিকতা। 
জৈব প্রয়োজন, জীবন যুদ্ধের প্রতি- 
যোগিত। প্রভৃতির প্রভাবে কালক্রমে 
বিভিন্ন জীবের উদ্ভব হয়েছে । মূলতঃ 
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একেই সাধারণভাবে বলে ডারুইনের 

“অভিব্যক্তিবাদ' 

ইভোলিউসন 1)। 
ডউ পয়েন্ট - যে উষ্ণতা, ব! 
তাপমাত্রায় বাঁঘুম গুলের জলীয় বাষ্প 
জমতে স্থুরু করে এবং জলে পরিণত 

হয়ে শিশির কটি হয়। উত্তপধ 
বাতাসে যে-পরিমাণ জলীয় বাপ্প 
থাকতে পারে, তাপ কমে গেলে 

সেই পরিমীণ জলীয় বাস্পেই ওই 
বাতাস অত্যধিক সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে, 
ফলে অতিরিক্ত বাষ্প জলে পরিণত 
হয়। শীতের রাত্রে বাতাস ঠাণ্! হয়ে 
মোটামুটি এ-জন্যেই শিশিরপাত হয়। 

ডিউয়ার জ্যাক __ এক রকম কাচ 
পাত্র, যার মধ্যে রেখে কোন 

পদার্থের ডউফ্তা বহুক্ষণ বজায় 

রাখা যায় । এর মধ্যে গাণ্ডা জিনিল 
ঠা থাকে, গরম জিনিন 
গরম থাকে __ বাইরের 
তাপে ভিতরের জিনিসের 
তাপ সহসা! পরিবতিত 
হয় না। এ রকম পাত্রকে 

সাধারণ কথায় বলে 

হি থামো-জ্রযাক্ক 1 । এর 
কৌশলট। হলো। : পাত্রটার গায়ে 
থাকে দুট। দেওয়াল, দুই দেয়ালের 

(থিওরি অব 

ডিকম্পোজিসন 

মাঝখানটা থাকে বায়ুশুন্ত। এভাবে 
বাইরের বায়ুর সংঅব-শৃন্য হওয়ায় 
ভিতবের উত্তাপ পরিবাছিত ব! 
বিকিরিত হয়ে জিনিসটার তাপ 
সহজে পরিবতিত হতে পারে না। 
আবার ভিতরের পাত্রটার বহির্গাত্রে 
পারদ-ঘটিত একট]! আস্তরণ দেওয়! 
থাকায় তাপের বিকিরণ অনেকটা! 
কম হয়। পাত্রটার মুখে মোটা 
কর্কের একট। ছিপি আট থাকে। 
বাবহারের সুবিধার জন্তে সাধারণতঃ 
এরূপ কাঁচপাত্র একট। টিনের খোলের 
মধ্যে এটে বসানে। থাকে । 

ডিওডিনাম -__ পাকস্থলীর নিচের 
দিকে বুহদস্ত্রে সংযোজক প্রায় এক 
ফুট অংশ, বৃহদস্ত্রের উর্ধাংশের ষে 
নল-পথে ভুক্ত খাগ্য পাকস্থলী থেকে 
বৃহদস্ত্রে যায়। 
ডিককৃসন __ উদ্চিজ্ঞ পদার্থের কাথ । 
ভেষজ. গুণসম্পন্ন লতা-পাত। জলে সিদ্ধ 
করে তার ষে কাথ, ব1 নির্যাস তৈরী 
হয়। একূপ বিভিন্ন উদ্ধিজ্জ কাথ এধধ- 
রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বিতিন্ন কবি- 
রাজী পাচন গুলে। সব এরূপ পদার্থ । 

ডিকম্পোজিসন -_- যৌগিক 
পদার্থের উপাদানগুলোর পৃথকী- 
করণ প্রক্রিয়া, বিভিন্ন কৌশল ও 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এরূপ 
কর। সম্ভব হয়। যেমন, মারকিউরিক 
অক্সাইড উত্তপ্ত করলে যৌগিকটার 
“ডিকম্পোজিসন” ঘটে, অর্থাৎ তাঁর 
উপাদান মার্কারি (পারা) ও অক্মি- 



ডিঙ্কার আযাপারেটাস 

জেন গ্যাস পৃথক (ডিকম্পোজভ.) 
হয়ে ঘায়। 

ড্রিঙ্কার আপারেটাষ __ আয়রন- 
লাংসা | 

ভিকেড -- দশ বছর, দশক ; যেমন 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হলো 
1900 থেকে 1910 সাল পধস্ত । 

ভিগ্রি-- বিভিন্ন পরিমাপের আংশিক 
একক-পরিমাণ; যেমন-্থাশ্বো- 
মিটারের 1 ডিগ্রি পরিমাপ ; বিতিন্ধ 
স্কেলে ( ফারেন্ছিট 1, সেষ্টিগ্রেড 1 
ও কুমার) উষ্ণতার নির্দিষ্ট 
ভগ্রাংশিক মাপ; 984০8, 1000 

ইতাদি। আবার জ্যামিতিক 
কোণের পরিমাপ, এক সমকোণ-” 
90 ডিগ্রি; এক সমকোণের 1/90 
অংশ হুলে। এক ডিগ্রি কৌঁণ। 
ডিজেল, রুডল্ফ - প্রখ্যাত জার্ান 

যন্ত্রবিজ্ঞানী; প্যারিসে প্রবালী 
জামান-পরিবারে জন্ম 1858 খু, 
মৃত্যু 1912 থু; । অন্তদাহী (ইপ্টীর- 
হাল কথ্ায্সন 1) ইঞ্জিনের আবি- 
ফারক, য| “ডিজেল ইঞ্জিন নামে 
খ্যাত। ইংলগ যাত্রাপথে জাহাজে 

নিখোজ, মৃত্যু বহস্যাবৃত। 
ডিজেল ইঞ্জিন __ বিশেষ ধরণের 
ইণ্টারন্াল কশ্বাস্সন ইঞজিন 1; 
যা ভারী তেল পুড়িয়ে চালানে 
হয়। মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের মত 
এতে ইলে কুক স্পার্কের + সাহায্যে 
তেল জালানে হয় না। এর ইঞ্জিনের 
আবন্ধ কক্ষে প্রচণ্ড চাপে বাতান 
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উত্তপ্ধ করে তোল। হয়, তারপরে 
কৌশলে তার মধ্যে সুস্থ ধারায় 
সজোরে তেন্ন প্রবেশ করিয়ে তাকে 
বাম্পায়িত কর। হয়। আবদ্ধ কক্ষের এ 
চাপিত বাষুর উত্তাপে এই বাম্প।য়িত 
তেল জলে ওঠে, আর এর ফলে 
উৎপন্ন গাঁসের প্রবল চাঁপে ইঞ্রিনে 
গতিশক্তি সঞ্চাবিত হয়। 

ডিটোনেটিং গ্যাস-_ ছু'ভাগ হাই- 
ড্রৌজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন 
গযাসের সংমিশ্রণ । এর মধো সামা 

অগ্নি সংযোগ বা তড়িৎ-স্কুরণ করলে 
গ্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে গণ 
দুটার রাপায়নিক মিলন ঘটে, উৎপন্ন 
হয় জল। রাসায়নিক বিস্ফোরক 
পদাথের মত এই গ্যাসীয় সংমিশ্রণ 

_ গডিটেনেট” করে বলে এই নাম 
দেওয়। হয়েছে। 

৷ ভিটোনেটর _মার্কীরি-ফুল্মিনেট 1 

| 

ও অন্যান্য যে-সব সহজ বিস্ফোরক 
পদাথের সাঁহাধ্যে অন্যান্য বিস্ফোরক 
পদ্দার্থে অতি দ্রুত বিক্ফৌরণ ঘটানো 
সম্ভব হয়। রাইফেল, বন্দুক প্রভৃতির 
কাতৃর্জের মাথায় এ-রকম পদার্থ 
দেওয়া থাকে । প্রথমে একপ পদাথের 

বিক্ষোরণের ফলেই পরে কাতুর্জের 

বারুদ ও বিক্ষোরিত হয়ে থাকে । 
| ভিক্যান্টেসন -: কঠিন ও তরল 

পদার্থের কোন সংমিশ্রণ থেকে কঠিন 
পদার্টাকে পৃথক করে ফেলবার 

৷ একটা মহজ প্রক্রিয়া । পরিম্রাবণ 
: ( ফিল্ট্রেসন + ) প্রক্রিয়ার বদলে 



পিপোলারাইজার 

নংবিশ্রণট। স্থিরভাবে রেখে দিলে 
স্বিশ্রিত অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ সব 
থিতিয়ে তলায় জমে, উপর থেকে 
তরল পদার্থটা সাবধানে ঢেলে 

নেওয়া যাঁয়। এ-প্রক্রিয় মিশ্রণের 
ক্ষেত্রেই খাটে | কঠিন পদার্থ টা তরল 
পদার্থের মধ্যে দ্রবীভূত থাকলে 
এভাবে পৃথক কর! সম্ভব হয় ন।। 

ডিপোলারাইজার _ বৈদ্যুতিক 
মেলের 1 পজিটিভ প্লেট”, বা ধন- 
ভড়িদ্বারের উপর গাস জমে গিয়ে 

তড়িৎ উৎপাদন অনেক সময় হাস 
পায়। এই অবস্থাকে বলে সেলের 
€পোলারিজেসন , যেমন, জিঙ্ক- 
কপার মেলের মধ্যে কপার (তামা) 

প্লেটের উপর হাইড্রোজেন গযানের 
একট) আস্তরণ পড়ে গিয়ে তডিৎ- 
প্রবাহ বন্ধ করে ফেলে । তড়িৎ উং- 

পাদনের এরূপ বাঁধ দূর করবার 
জন্যে যে-সব পদাথ ব্যবহৃত হয় 

তাদের বলে ডিপোলারাইজার; 

যেমন, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্মাইড 
(002) সাধারণ ড্রাই-সেলে ? 
ডিপোলারাইজার হিসেবে বাবহৃত 

হয়ে থাকে । 
ডিনামাইট -- বিশেষ এক প্রকার 
বিক্ষোরক পদার্থ। একিসেলগার' 
নামক ছিদ্রবন্ধল এক রকম বালি- 
মাটির সঙ্গে নাইট্রোগ্রিমারিন 1 
নামক তরল বিক্ষৌোরক পদার্থ 
মিশিয়ে তৈরী হয়। সাধারণতঃ 
$ডিনামাইটের বিস্ফোরণে পাহাঁড়- 

ডিফ্র্যাক্সন গ্রেটিং 

পরত ভেঙ্গে বিদীর্ণ করে স্থরঙ্গ-পথ 
তৈরী কর! হয়ে থাকে । 

ভিজ্র্যাকন -_ আলোক-রশ্মির অপ- 
বর্তন। সাধারণ আলোকরশ্মির 
তরঙ্গ-প্রবাহছ কোন অস্বচ্ছ পদাথে 

বাধা পেলে সামান্ত বেঁকে যায়। ওই 
বাধাপ্রাপ্ত রশ্মিকে কৌশলে কোন 
পদার উপর ফেললে বিভিন্ন বর্ণের 
এক রকম বর্ণালির (স্পেক্টীম 1) 
ক্হি করে। কোন রউীন ( এক- 
বণী) রশ্মি হলে এরূপ অবস্থায় 
পদার উপরে পধায়ক্রমে কালে 

রেখার সঙ্গে হই বর্ণের রেখা ফুটে 
গঠে। আলোক-তরঙ্গের এই গতি- 

প্রকৃতিকে ডিফ্যাক্সন বা অপবতন 
বলে। কেবল আলোক-তরঙ্গ নয়, 

অন্নান্য তরঙ্গে বেলায়ও একপ 

অপবর্তন দেখা যায়। 

ডিস্র্যাকান গ্রেটিং-- আলোকরশ্মি, 
ব। অন্য কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ- 
প্রবাহকে তার বিভিন্ন সংগঠক 
তরঙ্গমালায় বিশ্লিষ্ট করে ফেলব।র 

ডিজ্রাক্সন গ্রেটিং 

যন্ত্রবিশেষ। এর ফলে প্রাথমিক তরঙ্গ 
বিভিন্ন তরঙ্গে বিভক্ত হয়ে বর্ণালির 
হ্টি করে। এ-জন্যে সাধারণতঃ 
এক থণ্ড কাচের উপরে সমদুরবর্তী 



ডিষ্টিলেসন 
জপ 

ও সমাস্তরালভাবে অসংখ্য দাগ 

কাট। হয়; প্রতি ইঞ্চিতে 14,000 
থেকে 20,000 পর্ধস্ত এরূপ সুক্ষ 
দাগ কাট। হয়ে থাকে । এর উপরে 
ফেললে প্রাথমিকরশ্মির বিভিন্ন 
দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ গুলে। ওই অতি ুক্ষ 
কাটা-দাঁগের মধা দিয়ে প্রতিপরিত 
হয়ে আলাদা হয়েযায়। এর ফলে 

বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গে বিভিন্ন বর্ণ 
স্যটি করে, আর পর্দার উপরে বর্ণালি 
ফুটে ওঠে। কোন রশি বা তরঙ্গ- 
প্রবাহ কিরূপ বিভিন্ন তবঙের 
সমবায়ে গঠিত, তা এই কৌশলে 
ধরা যায়। কাচের বদলে অনুরূপ 

দাঁগ-কাট! ধাতব পাঁতও বাবহাঁর 
কর। যায়; প্রতিসরণের বদলে এর 
উপরে তরঙ্গমাল। প্রতিফলিত হয়ে 
বর্ণালির স্যট্টি করে। একে তখন 
বলে রিক্লেক্সন প্রেটিং। এরূপ 
দাগ-কাট! কাচ বা ধাতব পাত 
সমতল অথবা অবতল ছু'রকমেরই 
ব্যবহার করা যেতে পারে। 

ডিষ্টিলেসন -- পাঁতন পদ্ধতি, যাকে 
বলে “চোলাই কর।”; যে প্রক্রিয়ায় 
তরল পদার্কে উপযুক্ত তাপ 
প্রয়োগে বাম্পীয় পদাথে রূপান্তরিত 
করে পুনরায় তার তাপ কমিয়ে 
তরল অবস্থায় নিয়ে আস! হয়। 
এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঘষে 
বিশুদ্ধ তরল পদার্থ পাওয়া যায় 
তাকে বলে “ডিছিলেট?। অবিশুদ্ধ 
তরল পদার্থ এই প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ 
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বাবিশোধিত কর! হয়। উদ্বায়ী 
পদার্থ মিশ্রিত থাকলে অবশ্ঠ এ 
প্রক্রিয়ায় কাজ হয় না। আবার 
বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের তরল পদার্থ 
মিশ্রিত থাকলেও এই প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে কৌশলে তাদের আলাদা 
করা যেতে পারে । এই প্রক্রিয়াকে 
ফ্রাক্সন্তাল ডিট্রিলেদন? ? বলে। 

ডিহাইড্রেসন -_ জলশৃন্ত করা, ব। 

ডি. ভি.টি 

বিশ্ুধধীকরণ; যেমন ডিম বা দুধ 
থেকে যান্ত্রিক কৌশলে জলীয় অংশ 
সম্পর্ণ দূর করে দিলে চর্ণ পাওয়| যায়; 
যেমন, মিক্ক পাউডার ৪ এগ. পাঁউ- 
ডার (সেন্টিফ,গাল মেপিন)। 
সাধারণতঃ স্বাভাবিক উষ্ণতায় কোন 
বায়ুশূগ্ত (ভ্যাকুয়াম 1 ).পাত্বে রেখে 
খাগ্ঠাদির নির্জলীকরণই বুঝায়, 
যাতে খাগ্য দ্রব্যের স্বাভাবিক শ্বাদ 
বজায় থাকে । (আযন্হাইড়াঁস 1) 

_কীটপতঙ্গ-নাশক এক 
রকম রাসায়নিক পদার্থের সংক্ষি্ধ 

নাম) এর পূর্ণ নাম হলো, “ডাই- 
ক্লোবো-ডাইফিনাইল-টা ই ক্লো রো- 
ইথেন। সাদ! গুড়া, সামান্য স্থুমিষ্ট 
গন্ধযুক্ত। বিভিন্ন কীটপতঙ্গ নাশক 
রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে 
শক্তিশালী। একে আবার কথন 
কখন “ডিকোফেন”ও বল! হয়। 

ডেকৃঘ্িন __ সামান্য কিছু আযসিড 
মিশিয়ে শ্বেতপার পদার্থ জলে 
ফুটালে যে আঠালো বস্ত পাওয়া 
যায়। একে ষ্টাচ্গীম-ও বলা হয়। 



ডেকষ্ট্রো 

শ্বেতলার (স্টার্ট 1 ) পদার্থের 
আংশিক হাইড্রোলিমিল ? প্রক্রিয়ার 
কলে উৎপন্ন বিভিন্ন কার্বো-হাই- 
ড্রেট 1 শ্রেণীর উপাদানের সংমিশণে 
জিনিসট] উৎপন্ন হয়। সাধারণত: 
ডাঁকটিকেট, খাম প্রভৃতিতে এ- 
জাতীয় উৎকৃষ্ট গাম বা আঠ' 
লাগানো হয়। 

ডেকৃষ্ট্রোজ -_ পাকা ফলের সুমিষ্ট 
রস থেকে নিষ্কাশিত এক প্রকার 
একরা, বা চিনি, যেমন, গ্রেপ 
স্থগার 1 1 রাসায়নিক হিসেবে এট। 
উদ্ভিজ্ঞ গ্রকোজ 1 বিশেষ । 

ডেকাপোড। _ দশটি পদ্বিশিষ্ট 

প্রাণী (“ডকা'' 

মানে দশ), 

যেমন -- 

কাকড়া। 

ডে লাইন -_ ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেট্ 
লাইন 1 । 

ডেন্সিটি __ বস্তুর ঘনত্বের পরিমাণ 
কোন পদাথ্ের নিদি্ই আয়তনে 
কি-পরিমাণ বস্ত বতমান আছে তা 
এর এককে প্রকাশ করা হয়। কোন 

পদার্থের এক ঘন পেট্টিমিটার ? 
(মি. সি) আয়তনে যত গ্র্যাম 1 
বস্ত রয়েছে তাই হলে। পদার্থটার 
ডেন্সিটি। এ-হিসাবে কোন পদার্থের 
স্পেমিফিক গ্র্যাভিটি1 ও ডেন্সিটি 
ংখ্যাগতভাবে একই হয়ে থাকে। 

ডেভি লাম্প 

ডেভি, স্যার হাম্ফ্রে -- বৃটিশ রাসায়- 
নিক; কনওয়ালে জন্ম 1778 খু, 
মৃত্যু 1829 খুঃ। লগুনের রয়্যাল 
ইনগ্িটিউটে স্থুদীর্ঘকাল রসায়নের 
অধ্যাপক । যৌবনেই 'নাইট্রাস 
অক্সাইড, (লাঁফিং গ্যাস 1) আবি- 
ক্কার। হীরক ও অঙ্গারের রাসায়নিক 
অভিন্নত। গ্রতিপাদন। কয়লাখনির 
অভান্তরে “ফায়ার ড্যাম্প” 1 গ্যাসের 

বিক্ষোরণে জাত দুর্ঘটন। নিবারণের 
উদ্দেশ্যে “নিরাপদ বাঁতি' ( ডেভিজ. 
সেফটি ল্যাম্প 1) উদ্ভাবনেই বিশেষ 
খ্যাতি অজন। 

ডেভি ল্যাম্প -_ বিজ্ঞানী হাম্ফে 
'ডভি কয়লার খনির মধ্যে নিরাপদে 

বাবহারের উপযোগী ৫য বাতি 
উদ্ভাবন করেছিলেন। একে “ডাভিজ, 
সেফটি ল্যাম্পএ বল। হয়। কয়লার 

খনির মধ্যে অনেক সময় 
বিভিন্ন দাহা গ্যাস প্রচ্ছন্ন 
থাকে, অগ্নিশিখার 
স'ম্পশে এলেই এগুলে। 

জলে উঠে মারাত্মক 
বিশ্বোরণ ঘটায়। এইট 
বিপদ নিবারণের জগ্গে 
ডেভির উদ্ভাবিত এবূপ 

ইজি ল্যাম্পের বৈশিষ্ট্য হলে।, 
ঘন এর আলোক-শিখা একটা 
লী লোহার জালের চিম্নির 
ডেভি ল্যাম্প মধ্যে জলে। দাহা গ্যান 
ভিতরে ঢুকলে জলে ওঠে সত্য, 
কিন্ত সে অগ্নিশিখা সহজে 



ডেল্টা-রে 

জালের বাইরে ছড়াতে পাবে না; 
কারণ ওই ধাতব জাল উত্তাপ টেনে 
নেয়, বাইরের গ্যাস সহুস! জলে 
ওঠার মত উত্তপ্ত হতে পায় না। 

ডেল্ট। রে--অপেক্ষাকত মন্দ গতির 
ইলেক্ট্রন কণিকার ধারা-প্রবাহ। 
আঠালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থের 
উপর আলফ। রশ্রি+ পড়লে এরূপ 
ডেল্ট। রশ্মির অর্থাৎ বিশেষ এক 
কণিকা-ধারার উৎপত্তি হয়। এই 
ডেল্ট। কণিকার ধারা (ব| রশ্মি) 
আল্ফা কণিকার প্রবাহ-পথের 
লম্বভীবে ধীরে ধীরে বিচ্ছুরিত হতে 
থাকে । মুল তঃ আল্ফ1 কণিক' 
হলে! হিলিয়াম 1 গ্যাসের পরমীণু- 
কেন্ত্রীন বা! নিউক্লিয়াস। 

ডেল্টা মেটাল--একটি সংকর ধাতু । 
এট] লাঁধাঁরণত; 55% তামা, 43% 
দন্ত), সামান্য কিছু লৌহ ও অপরা- 
পর ধাতু মিশিয়ে তৈরা হয়। 

ডেলিকোয়েসেন্ট __ যে-সব পদাথ 
বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাপ্প শুষে নিয়ে 
ধীরে ধীরে সেই জলে দ্রবিত হয়। 
খোলা হাওয়ায় রাখলে ডেলি- 
কোয়েসেন্ট পদ্দার্থ সব এভাবে ক্রমে 
বিত হয়ে পড়ে । 

ডেসিকেটর -- বিভিন্ন পদার্থ বিশু 
রাখবার জন্যে রসায়নাগাবে ব্যবহৃত 

এক রকম কাঁচপাত্র। বিশেষতঃ 
ডেজিকোয়েসেণ্ট + পদার্থ বিশু 
রাখবার জন্যে এটা বাবহৃত হয়ে 

ডসোমিটার 

থাকে । কাচের পাত্রটার মুখে থাকে 
বামু-রোধক ঢাকনা; তলদেশে ফস- 

ফরাঁদ পেশ্টক্সাইভ 
(09005, ) ক্যাল- 
লিয়াম ক্লোরাইড 
(08019) প্রভৃতি 
হাইগ্রোক্কোপিক ? 
(জল শুষে নেয়, 

এমন ) পদার্থ দেয়! থাকে। 
ডেসিকেটর 

ডেনট্রাকৃটিভ ডিট্রিলেসন- আবদ্ধ 
পাত্রে বায়ুশৃগ্ঠ অবস্থায় কোন পদাখ 
অত্যন্ত করে তার রাপায়নিক 
বিয়োজন সাধন করবার প্রক্রিয়া ; 
যার ফলে ওই পদার্থের বিভিন্ন 
উপাদান চোলাই ( ডিষ্টিলেসন 1 ) 

হয়ে পৃথক হয়েযায়। কয়লা থেকে 

এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোল- 
গ্যাস 1, আলকাতর। (কোলটার 1) 
প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এভাবে 
কাঠ চোলাই করে মিথাইল ক্যালল- 
কোহল, আসিটিক আযাসিড ? 
প্রভৃতি বিভিন্ন পদাথ পাওয়া যায়। 

ডপ.সি -- অন্বাভাবিক জলাধিক্য 
রোগ $ সাধারণতঃ রক্তহীনতার ফলে 
দেহের কোন বিশেষ অঙ্গে চামড়ার 
তলায় বা মাংসপেশীর মধ্যে জল জমে 
ষায়। যেমন -_শোথ, উদরী, বেরি- 
বেরি প্রভৃতি রোগে হয়ে থাকে | 

| ডরদোমিটার -- ষে যন্ত্রের সাহাষ্যে 
কোন নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নিধি 

| কোন অঞ্চলে বাযুষগ্ুলের কতটা 



ডুসোফিলা 

জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জল-কণায় 
পরিণত হয় (শিশির, কুয়াশা) 
তার পরিমাণ নির্ধারণ কর! সম্ভব 
হয়ে থাকে । 

ডসোফিল। -_ এক রকম ফলের 
পোকা বা পতঙ্গ বিশেষ; ফলের 
মধ্যেই এরা জন্মায় । বংশানুবৃত্তির 
( হেরিডিটি1 ) পবীক্ষা-নিরীক্ষায় 
অনেক সময় এর! বাবহৃত হয়। 

ড্রাই ব্যাটারি __ তড়িং উৎপাঁদনের 
জন্যে যে-সব ব্যাটারি 1১ বা সেলে ? 
বিক্রিয়ক রাসায়নিক পদার্থগুলি জল. 

শৃগ্ঠ শুফ অবস্থায় ব্যবহার করা হয়, 
"যমন--সাধারণ টর্চের ব্যাটারি। 
অধিকাংশ ব্যাটারিতে বাপায়নিক 
পদার্থের জলীয় দ্রবণই ব্যবহৃত হয়; 
যাঁদের বলে “ওয়েট ব্যাটারি? । 

ড্রাই আইস -- অত্যধিক চাপিত 
অবস্থায় উপযুক্তর্ূপে ঠাণ্ডা করলে 
কার্বন ডাইঅক্মাইড গ্যাস তরল হয়ে 
যায়। সহসা সম্প্রপারণ প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে এই তরল পদার্থের তাপ 
আরও হাঁদ করলে কঠিন অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। এরূপ কঠিন কার্বন-ডাই- 
অক্সমাইডভকে বলে 'ডাই-আইস' | এর 
প্রধান বিশেষত্ব হলো এই যে, 
পদার্ঘট! কঠিন অবস্থা থেকে সরাদবি 
গযাসীয় অবস্থায় বূপাস্তরিত হয়, 
তরল হয় না। রেফ্রিজারেটর 1? 
প্রভৃতি হিমাঁয়ক যন্ত্রে অনেক সময় 
ড্বাই-আইস ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

ড্রেঙ্জার 

ড়াই সেল -- তড়িৎ-শক্তির উৎ- 

পাদক এক প্রকার ব্যাটারি ? 
বিশেষ। এর মধ্যে কোন তরল 
পদার্থ ব্যবহৃত হয় না) এ-জন্যেই 
একে ড্রাই (শুষ্ক) সেল বলে। 'লকৃ- 

ভিপালার়াইজার 

শাল আআমেশনিয়াক 

গেন্ট। 

" ঈল্যার আধার -। 

শুড়িং প্রতিরোধক 

ল্যাক্লযাগ ড্রাই সেল পদার্থ 

ল্যান্স সেল”? এরূপ ।জিঙ্কের তৈরী 
খোলের মধ্যে আমোনিয়াম ক্লোরা- 
ইডের এক রকম কাই ইলেক্ট্রো- 
লাইট 1? হিসেবে ভরতি থাকে; 
আর ভিতরে থাকে একট! কার্বন- 
দণ্ডের ইলেকট্রোড | ডিপো- 
লারাইজার 1 হিসেবে ম্যাঙ্গানিজ 
ডাইঅক্সাইড, ৮%[70:, ব্যবহৃত হয়। 
টর্চের ব্যাটারি সাধারণত; এব্প 
এক রকম ড্রাই-সেল মাত্র । 

ড্রেজার -- মাটি কাটা ও খনন 
করবার এক রকম যন্ত্র বিশেষ। এবই 

বিশেষ এক 
রকম যাস্থিক 

রে ব্যবস্থায় জলের 
2৮1 

তলা থেকে 
জমি সমতলকারী ডে্গার কাঁদা-মাটি তুলে 
ফেলে জলপথের গভীরতা বৃদ্ধি 
করা যায়। 



থাইমল -- ফেনল? জাতীয় একটি 

জৈবর[পাঁয়নিক পদার্থ, 05 0ানু।+0)) 
সাদ।, স্কটিকাকাঁর, সামান্য গন্ধযুক্ত। 
বিশেষ উত্তিজ্জ তেল থেকে পাওয়। 
যায়। পদার্থটার কিছু ভেষজ গুণ 
এবং বীজাণু-প্রতিরোধক শক্তিও 
সামান্য কিছু আছে। 
থাইমাস গ্র্যাণ্ড-__ শিশুদের 

বক্ষাস্থির ঠিক নিচে অবস্থিত একটি 
বিশেষ জৈব গ্রন্থি । নবজাত শিশুর 
এই গ্রাগুটি1 €" বছর বয়সের পরে 
ক্রমে ছোট হতে থাকে, প্রায় 13 
বছর বয়সে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে 
যাঁয়। মনে হয়, শৈশবে দেহের বৃদ্ধির 
হার নিয়ন্ত্রণেই এর কাজ শেষ হয়, 
পরবর্তী বয়সের শ্লথ বুদ্ধির জন্যে 
আর এর দরকার হয়না। 

থাইরয়েড গ্র্যাণ্ড- গল-দেশের 
নিম্মভাঁগে সামনের দিকে থাকে এই 
জৈব গ্রস্থিটি। এব মধ্যে খাষ্ঠের 
আয়োডিন 1? উপাদান এসে জমে 
এবং খাইরক্সিন নামক হর্ষোন 1 

স্থটি হয়, য। 
দেহের বুদ্ধি ও 
শক্তি লাভের 
বিশেষসহায়ক। 
এই গ্রন্থির 
নিক্ষিয়তার 
ফলে উপযুক্ত 

পরিমাণ থাইবক্সিনের অভাবে 
দেছের বুদ্ধি ও মনের বিকাশ ক্লথ 

1 খাইরদেড জ্যাও 

ধামিট 

হয়ে পড়ে। গলগণ্ড রোগে এই 
গ্যাগুটি দূষিত হয় অস্বাভাবিক 
বেড়ে যায়। 

থান -- উত্তাপ পরিমাপের একক 
বিশেষ; প্রায় 56 গ্যালন 1 বরফ- 
জল যে পরিমাণ তাপের প্রয়েগে 
ফুটে ওঠে, তাকে বলে এক থার্ম, 
প্রায় 252 লক্ষ ক্যালোরির 1 সমান । 
আবার এক থার্ম হলে! এক লক্ষ 

'বুটিখ-থামাল-ইউনিট” সংক্ষেপে 
বি.টি. ইউ (৪. 2.0) আবার 
সাধারণভাবে তাপের পরিমাণ বা 
শক্তি বুঝাতেও “থার্ম শব্ধ ব্যবহৃত 
হয়। থার্মাল' মানে, তাপ সম্বন্ধীয়। 
কোন পদার্থের থার্মাল ক্যাপালিটি 
বললে বুঝতে হবে, যে পরিমাণ 
তাপ-শক্তির (যত বুটিশ-থার্মাল 
ইউনিটের ) প্রয়োগে সেই পদাথের 
তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 

মাত্র বুদ্ধি পায়। 
থাম্ম্যাল নিউট্রন -- অতি ধীরগতি 
এবং তদস্ছযায়ী অত্যন্প শক্তিবিশিষ্ট 
নিউট্রন 1 কণিকা। “আটমিক 
পাইল" 1 যন্ত্রে নিউক্লিয়ার ফিসন 1 
প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় ডয়েটেরন ( হেভি 
হাইড্রোজেন 1 ) ও গ্রাফাইট মডা- 
বেটরের প্রতিক্রিয়ায় অনেক সময় 
এই 'থাষ্যাল নিউট্রন, কণিকার 
উদ্ভব হয়ে থাকে । 

থার্সিট __ আযালুমিনিয়াম-চূর্ণ এবং 
আয়রন-অক্সাইডের সংমিশ্রণে গঠিত 
পদাথ। একে থার্মাইট-ও বল! হয়। 



খামে আয়নিকস 

এই সংমিশ্রণে অগ্নি সংযোগ করলে 
প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে । আয়ন 

রন-অক্সাইভ থেকে মুক্ত অঞ্চিজেন 
আযালুমিনিয়ামের দহনকাধে সহায়তা 
করে; আর, এর ফলে উৎপন্ন তাপে 

আয়রন (লোহ।) গলিত অবস্থা 
গ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
এভাবে গলিত লোহায় যন্ত্রাদির 
ভাঙ্গা অংশ জুড়ে ( ওয়েল্ডিং1 ) 
মেরামত করা যায়। 

থার্মোআয়নিকৃস _ উত্তাপের ফলে 
কোন-কোন পদার্থ থেকে ইলেক্ট্রন 
কণিকার ধারা-প্রবাহ, ব। রশ্মি 
নির্গত হয়। বস্তৃতঃ এটা আয়ন + 
কণিকার (ক্যাটায়ন 1) ধারা | এর 
মধ্যে বিজ্ঞানের বহু জটিল তথ্য 
নিহিত রয়েছে । এতৎত্সম্পকীয় 
বৈজ্ঞানিক তথ্যার্দির গবেষণাকে 
বলে থার্ষোআয়নিকৃম। 

থার্মো-ইলেক্টি।সিটি __ তাপশক্তি 
সরান্রি তড়িৎ-শক্তিতে রূপাস্তরিত 
হয়ে যে তড়িৎ-প্রবাহের স্যট্টি করে। 
বিভিন্ন ধাতব পদার্থের মধ্যে তাপ- 
মাত্রার বৈষম্যের ফলে থার্মো- 
কাপল, থার্ষোপাইল? প্রভৃতি 
যন্ত্রে এই থার্মোইলেক্টি পিটির উদ্ভব 
হয়ে থাকে। 

থার্মোকাপ ল -- পদার্থের উষ্ণতা 
ব। তাপমাত্রা পরিমাপের এক রকম 
ষন্ত্র বিশেষ । ছুটা বিভিন্ন ধাতব 
তারের (যেমন, তামা ও লোহা) 
ছুই প্রান্ত জুড়ে নিয়ে ছু-জায়গায় 

থামেোোকেমিষ্রি 

লাগানে হয়। ওর এক জায়গার 

উষ্ণতা যেন মাপতে হবে, অপর 
জায়গ। তাহলে হতে হবে অপেক্ষা - 

পাত িখাকীতার আম্মিট!র 

রি . ঘ! ভোল্টমিটার 
লোহার 

উ্্পালেধি। টু 
| ১।%। 

থার্দোকাশ্ল (তধ/গত চিত্র) 

কৃত নিয়তাপযুক্ত, অর্থাৎ ঠাণ্ডা, এবং 
এর উষ্ণতা জান থাঁকা চাই। ওই 
দুই স্থানের তাপের বিভিন্নতার জন্যে 
ওই সংযোজক তারের মধ্যে তড়িৎ- 
স্রোত প্রবাহিত হবে। এবুপে 
উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তিকে বলা হয় 
থার্মোইলেক্টি সিটি, বা তাপ- 
বিদ্যুৎ । একট তারের কোথাও 
কেটে তাঁর দুই প্রান্ত গ্যালভ্যানো- 
মিটারের 1 সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এই 
তভিৎ্-প্রবাহ মাপা যায়। এর 
ভোল্টেজ জেনে ওই ছুই স্থানের 
তাপ-বৈষম্যও হিসাব করে জান। 
যেতে পানে । এভাবে এক স্থানের 

উষ্ততা জান থাকায় অপর স্থানের 

উষ্ণতা সহজেই নির্ধারিত হয়। 

থার্মোকেমিদ্ত্রি __ বিভিন্ন রাপায়- 
নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তাপের 
তথ্যাদি সম্পকায় বিজ্ঞান। বিভিন্ন 
পদার্থের রাপায়নিক মিলনে কখন 
তাপ উদ্ভৃত হয়, কখন বা আবার 
তাপ হ্রাস পায় ( এক্সোথান্িক ? 
এগ্োথামিক 1 )। এরূপ তাঁপ- 



ধামেগ্রাফ 

শক্তির পরিমাণ ও তথ্যাদি হুলে। 
থার্মোকেমিহ্রির আলোচ্য বিষয় । 

থার্মোগ্রাফ -- এক রকম তাপমান 
যন্ত্র; এর সাহাষ্যে কোন পদার্থের 
উষ্ণতার বিভিন্নতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। কোন নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে পদার্থের উষ্ণতার যে 
হ্বাস-বৃদ্ধি ঘটে, তা এরকম যন্ত্রে 
চিত্ররেখায় লিপিবদ্ধ হয়ে যায় এবং 
তা দেখে বিভিন্ন সময়ে তার উষ্ণতার 
পরিমাপ সহজেই জান! ধেতে পারে। 

থার্মোডাইনামিক্া _ উত্তাপের 
প্রভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় 
বিভিন্ন পদার্থে গতি-শক্তি, তড়িং- 
শক্তি গ্রভৃতি ঘে-সব বিভিন্ন শক্তির 
উদ্ভব হয় তার নিয়ম ও তথ্যাদি 
সম্পকাঁয় গাণিতিক বিজ্ঞান। 

থার্মো-পাইল-কোন উত্তপ্ত পদার্থ 
থেকে বিকিরিত তাপ-রশ্মি ( রেডি- 
য়েসন1) পরিমাপের জন্যে ব্যব- 
হ্ৃত এক রকম যন্ত্র বিশেষ । আযার্টি- 
মনি ও বিস্মাথ1 ধাতুর কতক- 
গুলো দণ্ড একটার পর একটার ছুই 
প্রান্ত পরস্পর জুড়ে এ-মস্ত্র তৈরী 
হয়। এভাবে প্রকৃতপক্ষে কয়েকট। 
থার্মোকাঁপ ল 1 শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত 
থাকে । ওই ধাতব দগুগুলো যাতে 
বিকিরিত তাঁপরশ্মি সম্যক শোধণ 
করে নিতে পারে সেজন্যে অনেক 
সময়ে ওইগুলোর গায়ে ভূষা-কালি 
মাখানে। হয়। বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের 
এরূপ নংষোগ-প্রান্তগুলে। তাপ- 

থার্মো - প্ল্যা্টিক __ যে 

থামে ব্্যাক্ক 

রশ্মির অভিমুখে রাখলে থার্মো- 
ইলেক্টিক (থার্মোকাপল? ) 
প্রবাহের উত্তব হয়। এই তড়িৎ- 
প্রবাহ হুক গ্যালত্যানোৌমিটার 1 
যন্ত্রের সাহায্যে মেপে বিকিরিত 
তাপের পরিমাণ সহজেই নির্ধারণ 
করা সম্ভব হয়। 

সকল 
্রযান্টিক 1 পদার্থ উত্তাপের প্রভাবে 
প্রয়োজনান্ুরূপ নমনীয় হয়ে যে-কোন 
আকার ধারণ করতে পারে এবং 

ঠাঁও। হলে শক্ত হয়ে যায়। উত্তাপের 
সাহায্যে এই বিশেষ শ্রেণীর প্র্যাষ্টিক 
পদার্থ বার-বার গলিয়ে নরম করে 
ফেল। যায়, কিন্তু পদার্থটার ম্বকীয় 
ধর্ম বা গুণের কোনরূপ পরিবতঙন 
সাধারণতঃ ঘটে না। 

থার্মেফ্ল্যান্ক __ ডিউয়ার ফ্লাস্ক 1 | 
থার্মোমিটার _- তাপমান যন্ত্র যার 
সাহায্যে বিভিন্ন পদাথের তাপ ব। 
উষ্ণতার হাস-বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ 
করা যায়। তাপের হ্াস-বৃদ্ধির ফলে 
স্বভাবত:ই বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্নরূপ 
পরিবর্তন ঘটে; এই পরিবর্তনের হান 
নির্ধারণ করেই পদার্থটার উষ্ণতারও, 
পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এভাবে 
গ্যাস-থার্মোমিটার 1 মার্কারি-থার্মো- 
মিটার, থার্মো-কাপল+ প্রভৃতি 
বিভিন্ন রকমের তাপ-পরিমাপক স্তর 
হতে পারে। সাধারণ থার্মোমিটারে 
মার্কারি বা পারদ ব্যবহৃত হয়। 
খানিকট। পারদ একট। ছোট কাচ- 



থামোমিটার 

গোলকে ভত্তি থাকে; ওই গোলকের 
সঙ্গে সংযুক্ত একটা দাগ-কাটা বন্ধমূখ 

সরু কাচনলের মধ্যে পারদ- 

স্থত্র উষ্ণতা অন্কষায়ী ওঠা- 
নামা করে। উত্তাপ বৃদ্ধি 
পেলে 5ই কাচ-গোলকের 

পারদ আয়তনে বেড়ে 

পারদ-স্ত্র কাচ-নলের মধ্যে 

উঠে যাঁয়। কাঁচনলের গায়ে 
দাঁগ-কাট। ডিগ্রি-স্কেল দেখে 
উষ্ণতার পরিমাণ নিরূপণ 

খামে মিটার কর] হয়। 
থাম্মোমিটার (ক্লিনিক্যাল )-_ জর 
হলে দেহের উষ্ণতা নিরূপণের জন্ো 

যে থার্মোমিটার বাবহার করা হয়; 
(ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার 1 )। 

থার্মোমিটার (গাযস ) __ যে তাপ- 
মান যন্ত্রে কোন গ্যাসীয় পদার্থের 
আয়তনের হ্াস-বৃদ্ধি লক্ষা করে 
সংলগ্ন পদার্থের উষ্ণতা নির্ধারিত 
হয়। গ্যাস-থার্মেমিটার দু-রকমের 
হতে পারে। কোন গ্যাসের 

আয়তন স্থির বেখে তাপের 
তারতম্যে ওর গ্যাপীয় চাপের 
যে পরিবর্তন ঘটে, অথব।, চাপ 
স্থির রেখে আয়তনের যে হ্থাস-বৃদ্ধি 
ঘটে তা মেপে উষ্ণতার পরিমাণ 
নির্ধারণ করা যেতে পারে । তাপমান 
যন্ত্র হিসেবে এরূপ গ্যাস-থার্মোমিটার 
তেমন সুবিধাজনক নয়) এজন্যে 
সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। কেবল 

“আবসোলিউট টেম্পারেচার? 1 স্থির 
করবার জন্তে এর ব্যবহার আছে। 

2] 

ধাষেষ্টাট 

থার্মো মিটার (ম্যাক্সিমাম আও 
মিনিয়াম)-_এক রকম বিশেষ ধরণের 
তাপমান যস্ত্রঃ যাতে বিভিন্ন সময়ে 
কোন বস্তুর উচ্চতম ও নিম্নতম 
উষ্ণতা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে । এ- 
বুকম তাপমান যঙ্ত্রে কাচ-গোলকের 

মধ্যে আলকোহল 1 ভরতি থাকে, 
তার উপরে (কাচ-নলের অভ্যন্তরে) 
সামান্য পারদ দেয় হয়। উত্তাপে 

আলকোহল আয়তনে বাড়ে, আর 

তার চাপে পারদটুকু কীচের সরু 
নল-পথে উঠে 
যায় । কাঁচ- 

নলের ?ই 
পারদ নলের অংশমার আঙ্ত) পারদ-ক্থ তের 

ম্যান্িমান্ মিনিমাম্ থার্মোমিটার _, রি 
ছু'দিকে লো- 

হার ছুট ছোট টুকরা দে ৭য়। থাকে, 
যাঁকে বলে 'ইগ্ডেঝ্স'। তাপ-বৃদ্ধির ফলে 
ওই পার্দ-সুত্র ইণ্ডেক্সটাকে ঠেলে 
উপরে তোলে; আর তাঁপ কমলে 
পারদ-স্যত্র নেমে ধায়, আর ইগ্ডেক্সট। 
সেখানে আটকে থাকে । নলের 
গায়ে ডিগ্রি-স্কেলের দাগের সঙ্গে 
মিলিয়ে এর অবস্থান দেখে উচ্চতম 
(ম্যাঝ্সিমাম ) তাপমাত্রা স্থির কর! 
যায়। পারদ-স্ত্রের নিয়বতাঁ অপর 
ইণ্ডেক্সট। ধেখানে থেকে যায় 
সেখানকার স্কেল দেখে নিম্নতম 
( মিনিমাম) তাপমাত্রা বুঝা যায়। 

থার্মোষ্টাট -- কোন আবদ্ধ স্থানের 
বা আধারের উষ্ণতা স্থির রাখবার 
জন্যে উদ্ভাবিত এক রকম যন্ত্র। 



থামোণষ্টাট 

ইনকু্যবেটর 1, রেফ্রিজারেটর? 
প্রভৃতি যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ তাপ এই 
যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় উষ্ণতায় 
স্থির রাখ! হয়। উত্তপ্ত হলে ধাতব 
পদার্থ মাত্রই আয়তনে বাড়ে, কিন্তু 

সব ধাতু সমান 

বাড়ে ন। একই 
উত্তাপে লোছ। 

এবং পিতলের 
আয়তন-বৃদ্ধির 
পরিমাণ বিভিন্ন 
হয়ে থাকে; পিতল 

ধার্মেটট. বাড়ে বেশি। এখন 
লোহ। ও পিতলের ছুট! দণ্ডের ছুই 
প্রান্ত জুড়ে একসঙ্গে বাঁকিয়ে চিত্রে 
প্রমিত আকারে সংলগ্র করা হয়। 

কোন আবদ্ধ স্থানের অধিক উষ্ণতায় 
এর পিতলের দ্ণ্ডটা। অপেক্ষাকৃত 
বেশি বেডে গিয়ে সোজ। হতে চায়, 
ফলে নিচের অংশ একটু ফুলে উঠে 
ঠ+ ভড়িৎ-ঘ্বারে লেগে যায়; এর 
ফলে সংলগ্ন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থীয় 
আভাস্তরীণ তাপ কমতে থাকে। 
আবার এভাবে যখন উষ্ণত1 বেশি 
হ্ীস পায় তখন পিতলের দণ্ডটার 
আয়তন কমে গিয়ে যুগ্ম দণ্ডটা বেশী 

থেকে যায়, আর “উ' তড়িতঘ্বারে 
লেগে “" তড়িতছ্বার বিষুক্ত হয়ে 
পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে যাস্ত্রিক ব্যবস্থায় 
তাপ আবার বাড়তে থাকে । এভাবে 
ওই আবদ্ধ স্থানের তাপ প্রয়োজনের 

চেয়ে বেশী বা কম হতে পারে না, 

১স্িস্পিপীপীশীশশীী শী পাশ শশশিতি শী, 

| 
| 
| 

উষ্ণত| মোটামুটি স্থির থাকে । যন্ত্রট। 
যখন প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট উষ্ণতায় 
থাকে তখন যুগ্ম দণ্ডট। “উ' বা ঠি, 
কোন তড়িৎ-ঘাঁরেই লাগে না ;ফলে 
উষ্ণতার হ্বাস বা বৃদ্ধি ঘটাবার যাস্ত্রিক 
ব্যবস্থাও নিক্ষিয় থাকে । 

থার্মেল -_ যে-সব যন্ত্রে বৈদাতিক 
ব্যবস্থায় বস্তর উষ্ণতা ( টেম্প- 
রেচার 1 ) মাপা যায় ॥ঃ যেমন-_ 
থার্মেকাপল+ প্রভৃতি। 

রে 

ৰ থার্মোসাইফন-_যে যন্ত্রের সাহাষ্যে 

| কোন আঁধারের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
এক নল দিয়ে গাণ্ডা জল ঢোকে, 

অন্য নল দিয়ে গরম জল বেরিয়ে 
আসে, কিন্ত আধারটি কখন বেশি 
উত্তপ্ত হয় না। মোটর গাড়ীর 
রেডিয়েটর' ঠাণ্ডা রাখতে এই 
ব্যবস্থা থাকে । জলের এই চলাচল 
আপনা থেকে সাইফন 1 ব্যবস্থায় 
ঘটে, কোন পাম্প লাগে না। 

থায়ো-অতাসিড -- সাল্্ফা র 
(গন্ধক) সমন্বিত আযাসিডের বিশেষ 
নাম। এই শ্রেণীর আমিড সাধারণ 
আসিডের অক্সিজেনের স্থলে বিশেষ 
প্রক্রিয়া র ফলে সাল্ফার-পরমাণু 
নিয়ে গঠিত হয়ঃ যেমন--কার্বনিক 
আাসিড, 77,005; কিন্তু থায়ো- 
কার্বনিক আযঁমিভ হলে [79055. 

থিওত্রোমিন -_- কেফিনের 1 প্রায় 
অনুরূপ গুণবিশিষ্ট একটি রাসায়নিক 
পদ্দার্থঃ এর আরামদায়ক ও কিছু 



থিলিয়াম গালামান 

উত্তেজক গুণের জন্ঠে 5চকোলেটে ; থোরিয়াম-- মৌলিক ধাতু। 
অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। 
থিলিয়াম - জৈব কোষের স্তর, 
যেমন _এপিথিলিয়াম হলে। কোন 
জৈব পদাথের উপরিভাগে বিন্্ত 
কোষ-স্তর; আর মেসোথখিলিয়াম, 
মধযবতখ স্তর, এবং হাইপো- 

থিলিয়াম, নিমবতী স্তর । 
থিয়োডোলাইট -- দূরবতী কোন 

বস্ত ব| স্বানের কৌণিক ব্যবধান 
পরিমাপের যন্ত্র বিশেষ; জমি জরিপ 
করবার কাজে ব্যবহৃত হয়। এর 
প্রধান অংশ হলে: ভূ-পৃষ্টের দূরবর্তা 

ঠােওা শশা তুলার কলা 
রে রি 

খিতেতে ও (মোচাুটি গন) 

জিনিস দেখবার উপষোগী ( টেরেস্টি- 
য়াল) একট। টেলিস্কোপ 1, যেটাকে 
ডিগ্রি-চিছ্িত একট. গোলাকার 
স্কেলের উপর ঘুরিয়ে দূরের বস্ত লক্ষ্য 
করা হয়। ওই স্কেলের গায়ে টিলি- 
স্কোপটার অবস্থান লক্ষ্য করে দৃ্ 
বস্তর অবস্থানের কৌণিক ব্যবধান 
নির্ধারিত হয়ে থাকে। 

থেরাপিউটিক্স -_ রোগ নিরাময়ের 
জন্যে উপযুক্ত ইষধাদি প্রয়োগের 
ব্যবস্থা! $ রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি। 

থোর্যাক - বক্ষদেশ। 

সাংকেতিক চিহ্ন 77), পারমাণবিক 
€জন 23212, পারমাণবিক সংখা 
90: গাঁ ধূসরবণ তেজক্ষিয় পদাথ। 
মোনাজাইট 1 নামক খনিজ পদাথের 
মধ সিরিয়াম 1 ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত 
অবস্থায় পাণয়া ষায়। এর অন্সাইড 

(11505) গাাস-মান্টেল 1 তৈরী 
করতে ব্যবহৃত হয়। 

খোর্যাক 

মানে বক্ষ সম্বন্ধীয় । খোর্যাকো- 
প্রাষ্টি- এক অদ্ভুত চিকিৎসা-পদ্ধাত, 
এতে প্রয়োজনমত বন্ষ-পঞ্ধবের এক 

ধারের অস্থিগুলি (পাজরার হাড ) 
কেটে বাদ দেওয়! হয়, যাঁতে উপরের 
চাপে €ম-দিকের ফুম্ফুসটা .চপে 
কুচকে যায়, শ্বাসবামু নিয়ে আর 
ফুলতে পারে ন।। এভাবে বোগ গস্ত 

ফুল্ফুপট। বিশ্রাম পায় এবং আবার 

স্বস্থ হয়ে উঠতে পারে। কঠিন 
য্মারোগে এ পদ্ধতি কখন কখন 

অবলগ্বিত হয়ে থাকে। 
থ্যালামাস -(উদ্চিদ সম্পকে) বুশ্থের 
অপেক্ষারুত বধিত শীমদেশ, ষাকে 

ঘিরে ফুলের পাপড়ি বা দলগুলি 
জন্মায় । একে ফুলের রিসেপ্টেকুল- ৭ 

বলে। ( মন্ষ্য সম্পরকে ) মগজের 
(ব্রেন) নিস্থ কাগু-সংলগ্ন ভিম্বাকৃতি 
পদার্থপিণ্ড দু'টি; দেছের বিভিন্ন 
নার্ভ 1; ব৷ সামুর স্পন্দন এই থ্যাল।- 
মাস পিগ্ডের মাধ্যমে গুরু মন্তিষ্কে 
( সেরিব্রাম 1) গিয়ে পৌছায় এবং 



প্যালিয়াম 

অন্থভূতি, চিন্তা, কর্ম প্রভৃতির সাড়। 
জাগায়। মানষের ক্লামুতস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ 

ব্যাপারে থ্যালামাসের কার্কারিত। 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহাধ। 

থ্যালিয়াম-মৌলিক ধাতব পদার্থ, 
সাংকেতিক চিহ্ন 7], পারমাণবিক 

ওজন 20439, পারমাণবিক সংখা। 
81, অনেকট] সীসার মত সাদা « 
অপেক্ষাকৃত নরম পদার্থ। সহজেই 
এর স্বঙ্ম তার ৭ পাত করা যাঁয়। 

থ্যালাসোৌফাইট-_সামুত্রিক উদ্দিদ; 
সমুদ্রের শৈবাল, লতা গুল্স প্রভৃতি । 
থ্যালাস মানে সমুদ্র । 

থ.ন্িন __ দেহের কোন স্থান কেটে 
গেলে কতিত পেশী-কোষগুলি থেকে 
একট স্ুক্ম জৈব-রস নিত হয়ে 
রক্তের প্রোটোথ.দ্িন উপাঁদানকে 
থন্িনে রূপান্তরিত করে। এই 
থ্বিনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় আবার 
রক্তের ফাইব্রিমৌোজেন 1 (যা রক্তে 
মাত্র £% থাকে) উপাদান জমে 
গিয়ে সু্ম স্যত্রবৎ হয়ে ওঠে, যাঁর 
মধো রক্তের জলীয় অংশ শুষে গিয়ে 
রক্ত জমাট বেধে যায়। দেহের 
কোন জায়গ। কেটে গেলে এভাবে 
রক্ত জমাট বেঁধে সে-কাটা থেকে 
রক্ত পড়া ত্বভাবত:ই বন্ধ হয়ে যায়। 

থ.ন্োসিস-_রোগ বিশেষ। এ.রোগে 
দেহের কোন রক্তবহা! নালি-পথের 
কোথাও মহসা রক্ত জমাট বেঁধে 
যায়। এরূপ জমাট-বাধা রক্তে হং- 

পিণ্ডের কবোনারি আর্টারি” 1 রুদ্ধ 
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হয়ে গেলে হঠাৎ মৃত্যু ঘটে । মস্তিষ্ষের 
রক্ত-চলাচল এভাবে বন্ধ হলে দেহের 

কমশক্তি লোপ পায়, অঙ্গ অসার 
হয়ে পড়ে। দেহের কোথাও রক্ত 

এভাবে জমাট বেধে যাঁখয়ার 
অবস্থাকে বলে থ হ্বাস। 

] 

নটিক্যাল মাইল-- জাহাঁজ চলাচলে 

বাবজত জলপথের দূরত্বের মাপ 
বিশেষ, ঘার পরিমাণ এক ডিগ্রি 
ল্যাটিচিউডের 1 ষাট ভাগের এক 

ভাগ। “মাটামুটি 6080 ফট, ঝ 
1515 মাইল (সাধারণ )। এই 
সামুদ্রিক দূরত্বকে আবার কখন কখন 
নট-ও বলা হয়। 

নম্্যাল সন্ট-- কোন বিভ্রিয়ক 
আমিডের সব কয়টি হাইড্রোজেন- 
পরমীণু ধাতব পরমাণুর দ্বারা অপ- 
সাঁরিত হয়ে যে রাঁপায়নিক লবণ 
গঠিত হয়, পূর্ণ-শমিত লবণ ; যেমন, 
সোডিয়াম সাল্্ফেট, টব ৪5504; 
কিন্ত সোডিয়াম বাইসাল্ফেট, 
৪1750 নম্যাল সন্ট নয় । একে 
বলে অর্ধশমিত লবণ, অথবা 
আমসিড সপ্ট 1 | 

নর্মযাল জলুযসন __ এক লিটার? 
দ্রবণে কোন রাসায়নিক পদাথের 
এক গ্র্যাম-ইকুইভ্যালেপ্ট 1 পরিমাণ 
দ্রবিত থাকলে সেই দ্রবণকে বলে 



নাইটার 

ন. স.; যেমন _ সাল্ফিউরিক 
আসিডের আণবিক ওজন ( মলি- 

কুলার ওয়েট 1) 98, কিন্তু ইকুই- 
ত্যালেণ্ট ওয়েট 1 হলো 493 সুতরাং 
এক লিটার দ্রবণে যদ্দি 49 গ্র্যাম 
বিশুদ্ধ সাল্ফিউরিক আপিড ভ্রবিত 
থাকে তবে তা হবে সাল্কিউরিক 
আযমিডের নম্যাল সলুাসন। 

নাইটার __ সন্ট পিটার 1 , পট, 
পিয়াম নাইট্রেট, 05. 

নাইট্রাস অক্সাইড -_ বশহীন, মিষ্ট 
গন্ধবিশিষ্ট গ্যাপীয় পদাথ, ৪03 
গ্যাসটা নাকে গেলে হাসির উদ্রেক 
করে, এজন্যে একে লাফিং গ্যাস? 
বল। হয়। আনেস্থেটিক শক্তির 

জন্টে গ্যাসট। দস্ত-চিকিসায় আগে 
কখন কখন ব্যবহৃত হোত । 

নাইট্রান আ্মিভ -_ নাইট্রোজেন- 
ঘটিত একটি মুছু আসিড। নাইট্রো- 
জেন-উট্রাইঅক্মসাইড জলে দ্রবিত 
করলে পাওয়। যায়। নাইট্রোজেন- 
পারক্মাইভ, [092, জলে দ্রবিত 
করলে নাইটি.ক আযাদিডের সঙ্গে 
কিছু নাইট্রাস আসিড ও (77105) 
উত্পন্ন হয়ে থাকে । 

নাইড্রাইট -__ নাইট্রাস অ্যাপিডের 
(লা ব02) বিভিন্ন সপ্টকে 1 বলা 
হয় নাইট্রাইট, যেমন -- সোডিয়াম 
নাইট্রাইট, 1বঞব08; ইথাইল 

নাইট্রাইট প্রভৃতি । সোডিয়াম ব 
পটাপলিয়াম-নাইট্রাইট সল্ট হৃদরোগে 
ওধধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

নাইটি.ক আযাসিড 

নাইট্রাইড -- নাইট্টোজেন-ঘটিত 
বাইনারি কম্পাউণ্ড। অত্যধিক 
উত্তাপে ক্যালনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম 
বোরন প্রভৃতি ধাতব পদাথের সঙ্গে 
নাইট্রোজেন গ্যাসের সরাপবি 
রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন নাইট্রীইড 

যৌগিক উৎপন্ন হয়। 
নাইটি,ক আজিড _ বর্ণহীন 
তরল আপিড, নু 08$ একে 

আযাকোয়] ফর্টিস-ও বল! হয়। 
তীব্র আসিড-গুণপম্পন্ন, প্রায় সব 
পদাথ ক্ষয় করে ফেলে । পোন। 

রূপা, প্লাটিনাম (নোবল মেটাল 1) 
ব্যতীত সব ধাতৃ এতে দ্রবীভূত্ত হয়ে 
রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ধাতব 
নাইট্রেট 1 সল্ট উৎপন্ন হয়; আর 
বাদামী বণের নইটোজেন ডাই- 
অল্মাইড (20১) গ্যাস বেরোয়। 
পটাসিয়াম বা সোডিয়াম নাই- 
ট্রেটের (চিলি সন্টপিটার 1) উপর 
সাল্ফিউন্িক আসিডের 1 বাপা- 
য়নিক ক্রিয়ার ফলে রসায়নাগারে 

নাইটিক 
আসমিড 

তেবী কর 

হয়। আবার 
এ উত্তপ্ত প্রারটি- 

নামের 

বলাযনাগাবে হব, উপর আযা- 
প্রস্থ প্রণালী মোনিয়া 1 

গ্যাস-মিশিত বায়ু প্রবাহিত করেও 
আিডট। মহজে প্রচুর পরিমাণে 



নাইটি,ক অক্সাউড 

তৈরী করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় 

প্লাটিনাম ক্যাটালিস্টের 1! কাজ করে 
মাত্র; আমোনিয়ার (ানঃ) সঙ্গে 
বাযুরঅক্সিজেন 1 গ্যান মিলে নাইটি ক 
আ্ামিড উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রাঁপায়- 
নিক শিল্পে নাইটি ক আসিড 'পরভৃত 
পরিমাণে বাবহৃত হয়ে থাকে । 
নাইটিক অন্মাইড -বর্ণহীন 
গ্যাসীয় পদার্থ, 10 (নাইটোজেন 
মনঅক্সাইড)। অক্সিজেন গাস বা 
বায়ুর সংস্পর্শে জারিত হয়ে গ্যাসট। 
নাইটোজেন ডাইঅক্মাইভ বা পাঁর- 
অক্সাইড, 05, নামক বাদামী 
বর্ণের গ্যাসে রূপাস্তরিত হয়। 

নাইট্রেট __ নাইটিক আযালিডের 
(ল্াব0$) বিভিন্ন সন্ট , ঠজব ব। 
অজৈব উভয় প্রকার বেসের 1 সঙ্গেই 
নাইট্রেট আয়নের (08) মিলনে 
গঠিত হয়; যেমন--পটাসিয়াম নাই- 
ট্রেট, [0*, (নাইটার + বা 
সপ্টপিটার 1 ); সোডিয়াম নাইটেেট, 
205, সেলুলোজ 1 নাইটে, 

ইথাইল 1 নাইট্রেট ইত্যাদি। 
নাইট্রেসন -- বিভিন্ন নাইট্রাইট ? 
সন্টের নাইটেট 1 সন্টে বূপাস্তরিত 
হওয়ার প্রক্রিয়া; মূলত: এক প্রকার 
জারণ পদ্ধতি; যেমন, পটাসিয়।ম 
নাইট্রাইট, ২05 নাইট্রেসনের 
ফলে পটাসিয়াম নাইট্রেটে, 05, 
পরিবতিত হয়। মাটির মধ্যে বিভিন্ন 

জীবাণুর প্রভাবে এই নাইট্রেসন 
প্রক্রিয়া স্বভাবতঃই সংঘটিত হয়ে 
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নাইট্রোজেন 

নাইট্োজেন 

থাকে (নাইট্রোজেন সাইকল 1 )। 
উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ মাটিতে পচে 

বিশেষ বিশেষ জীবাণুর (নাইটি ফাইং 
ব্যাঁ ইঈরিয়া 1 ) সাহায্যে এপ জারণ 
প্রক্রিয়ায় নাইট্রেট সন্ট উৎপন্ন হয়। 
জীবাণুদের এই প্রক্রিয়াকে বল! হয় 
নাইটি ফিকেসন। 

নাইট্রোজেন _ মৌলিক গ্যাসীয় 
পদাগ; সাংকেতিক চিচ্গ বিঃ পার- 
মাঁণবিক ওজন 14008, পারমাণবিক 
স'খ্যা 2) অক্সিজেনের নঙ্গে মিশে 
বাযুম গুলের প্রায় পাঁচ ভাগের চার 
ভাগ অধিকার করে রয়েছে । গন্ধ 

হীন, অদুশ্ত ও সাধারণ অবস্থায় 
নিক্ষি গ্যান। এর ম্বাভাবিক 
যৌগিক পদার্থ হলে! চিলি সল্ট- 
পিটার 1, ব2াব0+। জীবজগতের 
পক্ষে নাইট্রোজেন একাস্ত প্রয়ো- 
জনীয় , প্রত্যক্ষভাবে না হলেও 
নাইট্রোজেন ব্যতীত কোন উত্ভিদ 
ব। প্রাণী বাচতে পারে না (নাই- 
ট্োজেন সাইকৃুলণ? )। খাছ্যের 
প্রোটিন 1 অংশে নাইট্রোজেনই 
প্রধান উপাদান। এর বিভিন্ন যৌগিক 
পদাথ জমির উতকৃষ্ট সার হিসেবে 

ব্যবহৃত হয় ( ফার্টিলাইজার 1 )। 
সাইক্ল __ প্রকৃতির 

বিচিত্র ব্যবস্থায় নাইট্রোজেন-ঘটিত 
বিভিন্ন যৌগিক পদাথ খাছ্ের মাধামে 
উদ্ভিদ ও প্রাণিগণের প্রয়োজন 
মিটায়; আবার বিভিন্ন জীবাণুর 
প্রভাবে তাদের দেহাবশেষ নানাভাকে 



নাইটে শজেন সাইক্ল 

পুনরায় নাইট্রোজেনে পরিণত 
হয়। বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে মাটির 
বিভিন্ন অজৈব উপাদান বায়ুমণ্ডলের 
নাইট্রোজেনের সঙ্গে মিলে বিভিন্ন 
অজৈব নাইটেটে 1 পরিণত হয়; 
৫ বায়ুর নাইট্রোজেন ক্ষ. 

০ 

রঃ নি 

বারঠ়িছা সাহায্যে নাইট্রোজেন 
শন বাতাসে 

৩১৩ 
প্রাণীর খা রঃ ০৪৯ 

সি শি 

নাইট্রেট 
কপ্পসপাপ উদ ও 15 

১ 7শয বৃষ্টির জলে ধুয়ে খাচ্ছে শটে উহলতি পহাধ 

চক 

মক সত ভে এ ভে শট 

নাইট্রোজেন সাইক্ল 

উদ্ভিদ তার পুষ্টি ও বুদ্ধির জন্যে 
ওই সব নাইটেট দ্রবিত অবস্থায় 
মাটি থেকে টেনে নিয়ে আত্মসাৎ 
করে) উদ্ভিদ-দেহের নাইটোঁজেন- 
ঘটিত প্রোটিন পদার্থ আবার 
প্রাণীর! খাছ্যরূপে গ্রহণ করে। তার- 

পর উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ মাঁটিতে 
পচে মিশে যায়, প্রাণীদের মল-মৃত্রও 
মাটিতে মেশে । এভাবে নাইঝ্রো- 
জেন-ঘটিত যৌগিক পুনরায় মাটিতে 
চলে যাঁয়। বিশেষ জীবাণুর প্রভাবে 
এর কতকাংশ গ্যাসরূপে বাযুমণ্ডলে 
ফিরে যাঁয়, আর কতকাংশ নাইট্রেট 
আকারে পুনরায় উদ্ভিদ-দেহে চলে 
ষায়। এভাবে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন 
্বভাবতঃই বাযুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদ 
ও প্রাণীর মাধ্যমে মাটির মধ্যে 

নাইটে?গ্রলীরিন 

পধায়ক্রমে চক্রগতিতে চলাচল 

করছে। এই ব্যাপারটাকে বলে 

নাইট্রোজেন-সাইকৃল। 
নাইট্রোজেন ফিকঝেসন-__ 
নাইট্রোজেন গ্যাস সংবদ্ধকরণ। 
জীবজগতের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে 
নাইট্রোজেনের একান্ত প্রয়োজন, 
কিন্তু সে-প্রয়োজন সোঁজাস্ৃজি 
বায়ুমগ্ুলের নাইট্রোজেন থেকে সিদ্ধ 
হয় না। এজন্যে গ্যাসটাকে বিভিন্ন 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে কৌশলে সংবদ্ধ 
করে ব্যবহারের উপযোগী যৌগিকে 
রূপাস্তরিত করে নিতে হয়। 
বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এভাবে 
তৈরী করা হয় আযামোনিয়। 1 
(75), বিভিন্ন নাইট্রেট সণ্ট এবং 
নাইট্রোজেন-ঘটিত নানা রকম 
যৌগিক, যেগুলি জমির সারবূপে 
ব্যবহৃত হয়। আবার মাটির মধ্যে 
নানারকম 'নাইটিফাইং, জীবাণুর 
প্রভাবে একাজ স্বভাব ত: ও 
সিদ্ধ হয়ে থাকে (নাইট্রোজেন 
সাইকৃল 1)। 

নাইট্রো-গ্রিসারিন-- গ্িসারিন 1 ৪ 
নাইট্রিক আযাসিডের রাসায়নিক 
মিলনে উৎপন্ন তৈলাক্ত তরল পদাথ, 

০376 (095); একে আবার 

গ্লিসারাইল ট্াই-নাইট্রেট'-ও বলে। 
ঈষৎ হুল্দে বর্ণের ভারী পদার্থ । 
অতি সামান্য আঘাতেই জিনিসটা 
ভীষণ শবে বিস্ফোরিত হয়। এটা 
এককভাবে বিক্ষোরক পদার্থ হিসেবে 
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নাইটে-চক 
পপাশশা আপ শ শাশিপিশিপা শিপ পিপিপি 

নাদির 

ব্যবহৃত হয়ে থাকে; আবার এর নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক আাসিভ 
সংমিশ্রণে ভিনামাইট 1 তৈরী হয়। 
নইট্রোচক - ক্যালসিয়াম 
কার্বনেট 1 (08005) ও আমে।- 
নিয়াম নাইট্রেটের (বান +ব 05) 
সংমিশিত পদার্থ। এই সংমিশ্রণ 
জনির সাররূপে ব্যবহৃত হয় । 
নাইট্রোবেভিন - হলদে বর্ণের 

তৈলাক্ত তরল পদ্দার্থ, 0৫ ৪04; 
বেঞ্িনের 1 সঙ্গে নাইট্রিক আযপি- 
ডের বাঁনায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়। 
বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার লাহায্যে 
এই যৌগিক পদাথট1 থেকে পাওয়। 
যায় আনিলিন1; এই আনিলিন 
থেকে আবার বিভিন্ন রং ও সুগন্ধ 
দ্রব্যাদি তৈরী হয়ে থাকে । 

নাইট্রে/সেলুলোজ-_ তুলা প্রভৃতি 
উদ্তিজ্জ (সেলুলোজ 1) পদার্থের উপর 
বিশেষ ব্যবস্থায় নাইট্রিক আীসিডের 
(1708 ) রাসায়নিক ক্রিয়ার 
ফলে উৎপন্ন যৌগিক পদ্দার্থ। একে 
সেলুলোজের 'নাইট্রিক আযামিড 
এস্টার'-ও 1 বলা যায়। অবশ্য একে 

“সেল্ুলোজ নাইট্রেট' বলাই সঙ্গত ; 
কিন্ত নাইট্রো-সেলুলোজ কথাটাই 
বিশেষভাবে প্রচলিত । অনেক সময় 
পদার্থটাকে গান-কটন-ও 1 বলা 
হয়; কারণ, এট] উগ্র বিস্ফোরক 
পদ্দাথ। বিভিন্ন শ্রেণীর নাইট্রোসেলু- 
লোৌজ সেলুলয়েড 1 ও কৃত্রিম রেশম 
প্রভৃতি তৈরীর জন্যেও ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । 

-আাকোয়া-রিজিয়া 1? ; এক ভাগ 
তীত্র নাইটিক আ্যাসিড ও 4-তাগ 
তীত্র হাইড্রোক্লোবিক আ্যাপিডের 
মিশ্রণ। এতে পোণ। (নোবেল 
মেটাল 1) দ্রবীভূত হয়। অগ্রিমান্দ্য 
ও লিভারের দোষে জলের সঙ্গে এর 
দু-এক ফোটা করে ওঁষধ হিসাবেও 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

নাইলন -- এক রকম প্র্যাস্টিক 1 
পদার্থে তৈরী স্তাঁর ব্যবহারিক 

নাম। এই স্থত| দ্রিয়ে মোজা, জামার 
কাপড়, সৌখিন শাড়ী প্রভৃতি তৈরী 
হয়; দেখতে অনেকটা সিক্কের মত 
বলে একে আর্টিফিসিয়াল সিক্ক-ও ? 
বল। ষেতে পাবে। রামায়নিক 
হিসেবে পদ্দার্থট. হলো আাঁডিপিক 1 
আাঁসিডের এক রুকম পলিমার 1 । 

এই আাডিপিক আযসিড পাওয়া 
যায় ফিনল 1 থেকে । আযামিডটার 
বিশেষ পলিমারিজেসনের 1 ফলেই 
এই নাইলন জাতীয় প্র্যাহিকের 
স্থট্রি হয়। এই পলিমার পদার্থ টাকে 
উত্তাপে তরল করে যন্ত্রের স্থক্ম ছিত্র- 
পথে চেপে বার কর। হয়, বাইরের 
ঠাণ্ডায় তা শক্ত হয়ে নরষ ও মস্যণ 

স্তার আকার ধারণ করে। 

নাদির-কোন লোকের ঠিক মাথার 
উপরে উর্ধে সেলেশ্চিয়াল ক্ষিয়ারে 1 
অবস্থিত কল্পিত সর্বোচ্চ বিন্দুকে বলে 
জেনিথ 1। জেনিথের বিপরীত বিন্দু, 
অথাৎ কোন লোকের বরাবর পায়ের 



নাকোটিক 

নীচে (পৃথিবীর অপর দিকের ) 
সেলেশ্চিয়াল ক্ষিয়ারে অবস্থিত 
সবনিয় বিন্দুকে বল। হয় নাদির। 
জ্যোতিবিগ্ভার গণনাদ্দিতে নভো- 
যগ্ডলে এরপ বিন্দু কল্পিত হয়। 

নার্কেটিক -_ ঘুমের ওষধ; যে-সব 
পদ্দাথের প্রভাবে নিদ্রার উদ্রেক 
হয়, দেহে অবপাদ ও আচ্ছন্ন ভাব 

দেখ। দেয়। আফিম ও মফিন জাতীয় 
আলক্যালয়েড 1? এবং ভেরোনল, 

লুমিনল 1 প্রভৃতি রাসায়নিক পদাখ 

নার্কোটিক ড্রাগ' বলে পরিচিত। 
নার্কোলেপসি _ অছুত একটা 
রোগ বিশেষ, ধাতে রোগী সহস1 
সময়ে অসময়ে অজ্ঞাতে ঘুমিয়ে পড়ে, 
পুম প্রতিরোধ করবার তার কোন 
ক্ষমতা থাকে না। 

নার্কোসিস __ অত্যন্ত গা নিদ্রা, 
ঘুমের ওষধ ব্যবহারে যেমন হয়। 

নার্কোটিক ডাগ - ঘুমের ওবধ। 

হাচারাল গযাপ- কোন কোন 

স্থানে, বিশেষত; তৈলখনি অঞ্চলে, 
ভূগর্ভ থেকে যে-সব গ্যাস শ্বভাবত: 

নর্গত হয়। বিভিন্ন উৎসের এব্ধপ 

গ্যান হয় বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ; 
নানা রকম গ্যাপীয় হাইড্রোকাবন 1 
ও হিলিয়াম 1 প্রভৃতি মৌলিক গ্যাস 
এর মধ্যে সংমিশ্রিত থাকে । 

স্তাটিয়াম - সোডিয়াম? ধাতু; 
সোডিয়ামের এই ল্যাটিন নাম 
থেকেই ধাতুটার সাংকেতিক চিহ্ন 
2, করা হয়েছে। 
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গ্যাট্রন -_ খনিজ পদার্থ বিশেষ; 
রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা 
হলে। সোডিয়াম নেচকুইকাবনেট, 
88005, ৪15005, 21790): 

সাদ। স্কটিকাকার পদার্থ । 
গাপথ1-বিভি্ হাইড্রোকাবনের 1 
এক রকম সংমিশ্রণকে সাধারণভাবে 

গাপথ। বল হয়। প্যারাফিন 
অয়েল? ও আলকাতরা ( কোল- 
টার 1) প্রতি থেকে বিভিন্ন রকম 
হ্যাপথ| পাওয়। যায়। ডেষ্রাকিভ 

ডিজ্টিলেসন 1 প্রক্রিয়ার সাহাযো 
কাঠ থেকেও এক রকম শ্যাপ থ। 
বেরোয়, যাকে বলে উড -্াঁপথ। 11 
এর মধ প্রবানতঃ থাকে অবিশুদ্ধ 
মিথাইল আলকোহল, 0০77807. 

গ্যাপ খলিন--বিশেষ একট। হাইড্রো- 
কাবন, 0$0778; সাঁদ1, স্কটিকাকার, 
তীব্র গন্ধবিশি্ কঠিন পদাগ। 
পেট্রোলিরাম' ও কোল-টার 
থেকে বিভিন্ন রামায়ণিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে পাওয়। যায়। বাজারে 
স্টাপথলিনের বল বিক্রি হয়, একে 
ইংরেজীতে বলে মথ-বল , কারণ, 

জাম।-কাপড়ে ম্তাপথলিন দিয়ে 
রাখলে এরু গঞ্জে পোকা-মাকড 

আসে না। এছাড়। বিভিন্ন রঞ্চক 
দ্রব্য তৈরী করতেও ন্যাপ খলিন 
দরকার হয়। 

গ্যাসেন্ট গ্যান- বিভিন্ন রাপায়নিক 
ক্রিয়ার ফলে যে গ্যাস সদ্য উদ্ভূত 
হয়। উতপত্তিকালে এবপ গ্যাস 



নিউক্লিও প্রোটিন 

থাকে; একে তখন ন্যাসেণ্ট গ্যাস, 
ব৷ ন্যাসেণ্ট অবস্থার” গ্যাস বল! হয়। 

নিউক্লিও-প্রোটিন -_ যে প্রোটিন 1 
পদার্থের সঙ্গে নিউক্লিক 1 আপিড 
যুক্ত থাকে; 'প্রাণী-দেহের বিভিন্ন 
কোধ বা সেলের? কেন্দ্রীন ব। 
নিউক্লিয়াস 1 এই পদাথে গঠিত। 
নিউক্লিক আযাসিড _ অত্যন্ত জটিল 
গঠনের একটি জৈব আমিড; ষাতে 
প্রধানতঃ নাইট্রোজেন, শর্করা ও ফস্- 
ফোরিক 1 আসিডের সন্ধান পাওয়া 
যায়। স্বভাঁবজ দু'রকষের নি. আ'. 
পাওয়া গেছে £: এক রকম পাওয়। 

গেছে থাইমাম 1 গ্লাণ্ডে, ও প্রাণি- 

দেহের জৈব কোমের কেন্দ্রীনে, আর 
এক রকম ঈষ্ট 1 থেকে। 

নিউক্রিয়ন--কোন পদাথের পরম।ণু- 
কেন্দ্রীনের সংগঠক কণিকা, য| 
পধন-ভড়িৎবিশিষ্ট প্রোটন 1 এবং 
তড়িদ্বিহীন নিউট্রন 1 নিয়ে গঠিত। 

নিউক্লিয়াস -_ কেন্দ্রীয় বস্ত, অথবা 
কেন্দ্রীন পদ্দাথ; মৌলিক পদাথের 
পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ধন- 
তড়িৎবিশিষ্ট মূল বস্ত-কণিকা। এই 
কেন্দ্রীয় বস্তু ধন-তড়িৎ বিভবের 
প্রোটন 1 ও তড়িৎ-বিহীন নিউট্রন 1 
কণিকার সমবায়ে গঠিত (আযটমিক 
স্টাক্চার 1) | উদ্ভিদ ও প্রাণি- 
দেহের প্রত্যেকটি কোঁধের অভ্যনস্তবেও 
এরূপ এক বকম কেন্দ্রীয় বস্তু, ব 
নিউক্লিয়াম রয়েছে । 
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বিশেষ রাসায়নিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে | ' নিউক্লিয়ার চার্জ__পরমাণুর কেন্দ্রীয় 
বস্ত, বা নিউক্লিয়ার প্রোটন + 
কণিকায় ে ধন-তড়িতৎশক্তি নিহিত 
থাকে । এই তড়িংবিভবের পরিমাণ 
ওর চাঁরিদিকের ইলেক্ট ন1 কণিক! 
গুলোর খণ-তড়িৎবিভরের সমঠির 
সমাঁন, কিন্তু বিপরীত ভড়িৎ-ধর্মী । 
পরমাণুর নিউক্লিয়ামে অবস্থিত 
প্রোটন-কণিকার সংখ্যা ওর চার- 
দিকের ইলেক, ন-কণিকাগুলোর 
সংখ্যার সমান। মৌলিক পদার্থের 
পারমাণবিক সংখা। তাঁর পরমাণুর 
এই কেন্দ্রীয় তডিংশক্তির একক 
সংখ্যায়, বা তার চারদিকে পরিভ্রণ- 

কারী ইলেকট্রন-কণিকার সংখ্যার 
দ্বার] প্রকাঁশিত হয়ে থাকে । 

নিউক্লিয়ার ফিজি কা -__ পদার্থ- 
বিজ্ঞানের যে শাখায় পরমাণুর 
অভান্তরস্থ নিউক্লিয়াসের গঠন ও 
বিভিন্ন সংগঠক কণিকা (প্রোটন 1, 
নিউটন 1, পজিট্রন ইত্যাদি ) 
সম্বন্ধীয় বিশেষ তথ্যাদির পরীক্ষা ও 
গবেষণাদি করা হয়। এক কথায় 
বল! যায়, পরমাণুর কেন্দ্রীনের গঠন 
সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান । 

নিউক্লিয়ার ফিসন __ ইউরেনিয়াম 
প্রভৃতি ভারী ধাতুর পরমাণুগুলোকে 
বিভিন্ন শক্তি-কণিকায় বিপ্রিষ্ট করার 
ব। ভেঙ্গে-ফেলার প্রক্রিয়। ৷ কথাটা 
মানেই হলো, পরমাণু-বিভীজন বা 
পরমীণু-ভাঙগ! | আটমিক পাইল 1, 
সাইক্লোন 1 প্রভৃতি বিতিন্ন যন্ত্র 
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সাধারণত; নিউট্টন-কণিকার সং- 
ঘাঁতে বিশেষ জটিল কৌশলে এরূপ 
পরমাণু-ভাঙ্গার কাজ নি্পম্ন করা 
হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রভূত 
পারমাণবিক শক্তির উদ্ভব ঘটে, 
পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় 
( আঁটম বম্1 )। 

নিউক্লিয়ার ট্রান্সম্যুটেসন _ কোন 
/কান মৌলিক পদাথের নিউক্লিয়াসের 
আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক বিক্রিয়ার 
( নিউক্লিয়ার রিআযাকসন 1) ফলে 
তাদের মৌলিক গঠন বদলে যায়। 
এর ফলে এক পদার্থ অপর কোন 
পদাঁথে রূপাস্তরিত হয়ে পড়ে । এরূপ 
পরিবর্তনকে বলে নিউর্িয়ার ট্রান্স- 
মুটেসন। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন 
তেজক্ছিয় পদাঞ্ তেজ-বিকিরণের 
ফলে স্বভীবতঃই এভাবে অন্ত পদার্থে 

রূপান্তরিত হয়ে যায় (ট্রান্সম্যটেপন 
অব এলিমেণ্ট 1)। 

নিউক্লিয়ার রিআযাকৃুসন -- যে 
প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের পরমাণুর 
নিউক্লিয়াসের মৌলিক গঠন বদলে 
গিয়ে অপর কোন নতুন পদার্থের 
পরমাণুর উদ্ভব ঘটে, অথব। ওই 
পদার৫েরই আইসোটোপ 1 ষষ্টি হয়। 
রেডিও-আ্কটিভ1 বা তেজক্ষিয় 
পদার্থের ক্ষেত্রে ক্রমাগত তেজ 

বিকিরণের ফলে ম্বভাবতঃই এই 
প্রক্রিয়ায় পদার্থের রূপান্তর ঘটে 
থাকে। আবার কৃত্রিম উপায়ে 
সাইক্লোন 1 প্রভৃতি যন্ত্রের সাহাষ্যে 

নিউটি নো 

প্রোটন, নিউট্রন 1 প্রভৃতি কণিকার 
আঘাভেও পরমাণুর নিউক্লিয়াসের 
এরূপ মৌলিক রূপান্তর ঘটাঁনে' 
ইদ্বানিং সম্ভব হয়েছে । 

নিউট্রন _- পরমাণুর কেন্ত্রীন, বা 
নিউক্রিয়ামে? অবস্থিত তডিংবিহীন 
কণিকা (আযাটমিক ই্রাকৃচার 1 )। 
ধন-তড়িংবিশিষ্ট প্রোটন কণিক। 
৪ তডিংবিহীন এই নিউট্রন কণিকার 
সমবায়ে মৌলিক পদার্থ গুলোর নিউ- 
ক্রিয়াস বা কেন্ত্রীন গঠিত । প্রোট- 
নের চেয়ে নিউট্টনের ভর লামান্ 
( শত-করা এক ভাগ ) কিছু বেশি। 

কেবলমীত্র হাইড্রোজেন-পরমাণুতে 
নিউট্রন কণিক। নেই; আছে মাত্র 
একট প্রোটন, যার চারদিকে 
একট। মাত্র ইলেকট্রন ঘুরছে । 

হেভি হাইড্রোজেনের 1 নিউরিয়াসে 
অবশ্য একটা প্রোটন ও একট। 
নিউট্রন থাকে। তডিৎ্বিহীন হওয়ার 
ফলে নিউট্রন কণিক্ষীকে বিশেষ 
ব্যবস্থায় কন্তরচ্যত করে ফেলা যায়। 
মূলত; এভাবেই “নিউক্লিয়ার ফিসন? 1 
সম্ভব হয়, একেই বাংলায় বলা 

হয় পরমাণু-বিভাজন (আটম 
বম্1)। 

নিউটি নো--তড়িংবিহীন প্রাথমিক 
পদাথ-কণিকা। পদার্থবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন জটিল তথ্যের সমাধান 
করবার জন্যে এরূপ সুস্ত্রাতিনুম্ধ্ম মূল 
বস্ত-কণিকার কল্পনা করা হয়েছে। 
মেন? কণিক1 এরূপ কল্পিত 



নিউটন 

নিউট্রিনো কণিকার সমবায়ে গঠিত 
বলে মনে করা হয়। 
নিউটন, স্যার আইজ্যাক -- বৃটিশ 
বিজ্ঞানী; লিঙ্কল্নশায়ারে জন্ম 1642 
খৃঃ, মৃত্যু 1727 খৃষ্টাব্দ । কেন্িজ 
টিনিটি কলেজে শিক্ষা, কেম্থিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপন! | রয়্যাল 
সোপাইটির সভাপতি 1703 খুষ্টাব্দ 
থেকে আমৃত্যু । বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের 
জনক 1705 খঃ সম্মানজনক 'শ্যার' 

উপাধিতে ভূষিত। 
গণিত, পদার্থ-বিছ্য। ও জ্যোতি- 

বিজ্ঞানে অপূব প্রতিতা ও অবি- 
স্মরণীয় অবদান । মাধ্যাকধণ শক্তির 
( গ্রাভিটেলন 1) সুজ আবিষ্কার, যা 
এ-যুগে আইনন্টাইনের 1 আপেক্ষি- 
কতাবাদের ( থিয়োরি অব রিলে- 
টিভিটি1 ) স্থত্রান্টসারেও অভ্রাস্ত 
প্রতিপন্ন । বস্ততঃ: নিউটনের 1687 
গুঃ প্রকাশিত প্রিন্সিপিয়া" নামক 
গ্রন্থের তথ্যাদির উপরেই আপে- 
ক্ষিকতা-বাদ মুলত: প্রতিষ্ঠিত । বস্ভর 
গতি সম্বন্ধীয় সুত্রত্রয় ( নিউটন্স ল- 
অব মোপন1) আবিষ্কার, বর্ণালির 
( স্পেকট্রাম 1) বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, 
আলোক-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি 
সাধন,--যদ্িও তাঁর অ।লোকের কণি 
কাবাদ ( কর্পাস্কুলার থিয়োবি 1 ) 
পরে ভ্রাস্ত প্রতিপন্ন । গ্রতিফলক 
দরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করে আধুনিক 
জ্যোতিবিজ্ঞানের গোড়াপত্বন) 
গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ । 
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গণিতের “বাইমোমিয়াল থিয়োবেম” 
এবং “ডিফারেন্সিয়াল ক্যাল্কুলা' 
নামক গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন । 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অমূল্য 
অবদান--বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী । 

নিউটনস্-ল-অব মোসন- বিখ্যাত 
ইংরাজ বিজ্ঞানী নিউটন 1 পদাঁথের 
গতি সম্পর্কে যে তিনটি স্ত্র প্রবর্তন 
করেছিলেন £ (1) বহিস্থ কোন 
শক্তির প্রভাব বাতীত নিশ্চল বস্ত 
বরাবর নিশ্চল থাকবে, চলমান বস্ত 
বরাবর একই দিকে একই বেগে 
চলতে থাকবে । (2) চলমান 

বস্তর ভর-বেগের (মোমেণ্টাম 1) 

হার প্রযুক্ত শক্তির আন্কপাতিক 
হবে; আর, তার ওই গতি হবে 
শক্তি ঘে-দিকে প্রযুক্ত হয়েছে সেই 
দিকে। (3) কোন শক্তি প্রযুক্ত 
হলেই তার সমপরিমাণ একট। 
বিপরীত শক্তির উদ্ভব হুবে ( যেমন, 
বন্দুক ছুত্উলে সন্মুখগামী শক্তির 
প্রভাবে গুলিট! বেগে সামনে ছুটে 
যায়, আর তার ফলে উদ্ভুত বিপরীত 
শক্তির প্রভাবে বন্দুকটা পেছনে 
ধাক্কা দেয় ( জেট প্লেন )। 

নিউটনস্-ল-অব কুলিং __ উতপ 
পদার্থের তাপের বিকিরণ সম্পর্কে 
নিউটন ঘষে সুত্র প্রবর্তন করেছিলেন £ 
কোন পদাথ যে-হারে তার তাপ 

হারিয়ে ঠাণ্ডা হয়, তা ওই উত্তপ্ত 
পদার্থ থেকে তার চারদিকের 
পদার্থের (বাফুর ) তাপ-বৈষম্যের 



২৬ পপি ০ তত 

নিউটনিয়ান ডিস্ক 

আহ্কপাতিক হয়ে থাকে । পদার্থটা 
চারদিকের বায়ু অপেক্ষা 40 ডিগ্রি 
বেশি উত্তপ্ত হঙ্গে যদ্দি প্রতি মিনিটে 
তার 10” ডিগ্রি তাপ কমে, তবে 
«ই তাপ-বৈষম্য 20 ডিগ্রি হলে 
মিনিটে ওর তাপ 5: ডিগ্রি হারে 
কমবে । অবশ্য এই তাঁপ-বৈষম্যের 
পরিমাণ অত্যধিক হলে অনেক 
সময় এ-নিয়মের বাতিক্রম হতে 
পারে। 

নিউটনিয়ান ডিস্ক -__ বর্ণালির 
(স্পেক্ট্রাম 1) সপ্তবর্ণের ধারাবাহিক 
৪ আহঙ্ুপাতিকভাবে বিভিন্ন বর্ণে 
রঞ্জিত গোলাকার চাকৃতি বিশেষ। 

এই চাঁকৃতিখান। 
ণি অতি দ্রুত ঘো- 

ৃ রালে কোন বর্ণ ই 
লক্ষিত হয় না, 
সাদ প্রতিভাত 
হয়। সপ্তবণের 

সার্থক সমাবেশে 
বর্ণহীন সাদার ( যেমন হ্ধরশ্মি ) 
উৎপত্তি হয়, এই তথ্যের প্রমাণ 
করবার জন্যে নিউটন এই পরীক্ষা 

প্রবর্তন করেন । 
নিউমারেটর -- ভগ্রীংশিক বাঁশির 
ভাজ্য সংখ্যা, অথাৎ তভূগ্নাংশের 
উপরের সংখ্যাটি ; বাংলায় বলে “লব 
বাশি; যেমন--2/5 ভগ্নীংশের 2 

নিউটনিয়ান ডিক 

৮ শশী পাপী? 2 পাস্পা 
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নিউরস্থেনিয়া-ন্ায়বিক দৌর্ধলা ২ 
অতাধিক পরিশ্রম, ভগ্রন্থাস্থা, ব৷ 
দুশ্চিন্তার ফলে শারীবিক ও মানসিক 
অবসাদের অবস্থা । 
নিউরোসিস -_ রোগ বিশেষ; কোন 
কঠিন বা অপ্রিয় ব্যাপার এড়াবাঁর 
চেষ্টায় অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়ায় 
যে রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন 

কোন শক্ত কাজ দেখলেই হয়তে। 
হৃংস্পন্দন দ্রুততর হয়ে এঠে, ব| 
অকারণে ভীত ব৷ উত্তেজিত হয়ে 
পড়ে। নিউরোটিক মানে নিউরো- 
সিম বোগগ্রস্ত ; অকারণে ব। সামান্ত 
কারণে যখন কেহ উত্তেজিত এ 

তাবপ্রবণ হয়ে পড়ে । 
নিওপ্রিন__ক্লোরোপ্রিন থেকে রাসা- 
য়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত এক প্রকার 
কত্রিম রাবারের 1 বাবহারিক নাম) 
গাড়ীর টায়ার, টিউব প্রভৃতি তৈরী 
করতে বহুল প্রচলিত। ক্লোরোপ্রিন 
তৈরী হয় আসিটিলিন 1 ও 

হাইড্রোক্রোরিক 1 আসিডের 
বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ায়। 
নিওলিথিক পিরিয়ড -- নব (উন্নত) 
প্রস্তর যুগ; প্রাচীন প্রন্তর-যুগের 
শেষ ভাগ-যখন মানুষ মন্ণ « 

উন্নত ধরণের প্রস্তর-নিমিত হাতিয়ার 
ও তৈজসাদি তৈরী করতে শিখেছে। 
প্রায় 10,000 বছর পূর্বেকার যুগ। 

হলো নিউমারেটার, আর নিচেরটি : নিকেল-মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক 
ব। ভাজক মসংখ্যাটিকে বলে 
"ডিনোমিনেটর” ৰা “হর? রাশি । 

চিহ্ন বাঃ, পারমাণবিক ওজন 589, 
পারমাণবিক সংখ্য। 283 লোহার 



নিকেল-টিল 

মত চৌন্বক-শক্তিসম্পন্ন, সাঁদ] ধাতব 
পদদার্থ। মরিচা ধরে না; এ-জন্ে 
ইলেক্ট্রোলিসিস ! প্রক্রিয়ায় লোহার 
জিনিসের উপবে নিকেলের একট! 
পাতল৷ আন্তরণ ধরানে। হয়। এই 
প্রক্রিয়াকে নিকেল-প্লেটিং বলে। 

নিকেল-্টিল 1, নিক্রোম1 প্রভৃতি 
বিভিন্ন সংকর-ধাতু তৈরী করতে 
দরকার হয়। কোন কোন রাসায়নিক 
ক্রিয়ার নিকেল একটি উংকষ্ট 
ক্যাটালিস্'র 1 কাজ করে। গন্ধক 
ও আর্পেনিকের সঙ্গে মিশ্রিত 

অবস্থায় “নিকো লাইট” নামক খনিজ 
থেকে ধাতুট। নিষ্ষীশিত হয়। 

নিকেল-ছ্রিল _-ঠিল (ইস্পা ত- 
লৌহ) ও নিকেলের সংমিশ্রণে 
উৎপন্ন সংকর ধাতু । এর মধ্যে 
নিকেলের ভাগ সাধারণতঃ ০% পযন্ত 
থাকে । 
নিকেল-সিলভার __ প্রয়োজন 
অনুযায়ী বিভিন্ন অন্গপাতে তামা)দন্তা 
« নিকেলের সংমিশ্রণে তৈরী এক 
প্রকার সংকর-ধাতুর বিশেষ নাঁম। 
এর মধ্যে কিন্তু সিলভার ব। রৌপ্য 
কিছুমাত্র থাকে না। সাধারণতঃ 
এতে 60% তামা, 20% নিকেল ও 
20% দস্ত। (জিঙ্ক 1) থাকে । 

নিকোটিন--একটি জৈব রাসায়নিক 

পরা, 04071+ট37 বর্ণহীন, 
বিষাক্ত ও তৈলাক্ত তরল পদার্থ। 
সাধারণত; তামাকের পাত। থেকে 

নিষধাশিত এক প্রকার আযালকাল- 

ৰ নিয়ন ল্যাম্প __ 

নিয়ন ল্যাম্প 

য়েড 1 | কীটপতঙ্গ-নাশক বিষাক্ত 
পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

ৃ ' নিক্রোম-_নিকেল ও ক্রোমিয়ামের ? 

এক রকম সংকর-ধাঁতুর ব্যবহারিক 
নাম। এর মধ্যে সামান্ত কিছু 
লোহা, ম্যাঙ্গীনিজ ও সিলিকা 1? 
দেএয়| হয়। বিশেষ কঠিন ও তাপ- 
সহ বলে অত্যধিক উত্তাপেও এর 
বিশেষ কোনরূপ অবস্থীন্তর ঘটে না: 
এ জন্যে বৈদ্যুতিক উনানে (হিটার) 
এর তার ব্যবহৃত হয়। 

৷ নিয়ন-_ মৌলিক গাসীয় পদাথ। 
সাংকেতিক চিহ্ন ০, পরমাণবিক 
ওজন 20183, পরমাণবিক সংখা। 
107 বর্ণহীন, গন্ধহীন গান, সম্পৃণ 
নিপ্িয় পদাথ (অন্ততম ইনার্ট 
গ্যাস 1)। বাযুমগ্ডলে অতি সামান্য 
পরিমাণে আছে - প্রায় 50,000 
তাগে একভাগ মাত্র। তরলীকৃত বায়ু 
থেকে 'ফ্র্যাকৃসন্তাঁল ডিট্টিলেসন” 1 
প্রক্রিয়ার সাহায্য পৃথক করা হয়। 
ইদানিং যে রঙ্গীন আলোর প্রচলন 
হয়েছে, যাকে “নিয়ন-সাইন” বল। 
হয়, তা স্বচ্ছ কোন আবদ্ধ আধারের 

স্বল্লীকৃত নিয়ন গ্যাসের মাধ্যমে 
তড়িৎ-প্রবাহের ফলেই সম্ভব হয়। 

ইলেক্টি,ক বাল্ব 
ব। কাচের লম্বা টিউব বামুশূন্য করে 
তার মধ্যে সামান্য নিয়ন 1 গ্যাসের 
মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের ব্যবস্থ। করে 
যেআলে। তৈরী করা হয়। অল্প 
চাপের ওই নিয়ন গ্যানের মধ্যে 



নিয়াগারধাল মান 

তড়িৎ্-প্রবাহের প্রভাবে ত্ুদৃশ্ঠ 
গোলাপী-লাল আলোক হি হয়। 
এব্ধপ নিয়ন-বাঁতির ফিলামেণ্ট ? 
থাকে ছুট। পৃথক ধাতব চাঁকৃতি (বা 

একট। চাকৃতি ও 
একটা ভার-কুগুলী)। 
তাঁড়ৎ-প্রবাহের ফলে 
নিয়ন গাসের 

তড়িতাবিষ্ট কণিকা - 

গুলো (আয়ন 1 ) 

নিয়ন-ল্যাম্প চাকৃতি ছুটার গায়ে 
পরিবতীভাবে ক্রমাগত আঘাত 
করতে থাকে । এর ফলেই স্ুদশ্ট 
আলোক-রশ্মির উৎপত্তি ঘটে । 

নিয়াগ্ডারথ্যাল ম্যান _- গ্রাগেতি- 
হাসিক ঘুগের জান্তব ধরণের 
আকুতিবি শিষ্ট 

মর নর চা 

আগেপৃথিবীর ১ টরছ গত 
কোন কোন উজ 22 

স্বানে এই 
জাতীয় মানুষ 
বাদ করতো | 
বলে প্রমাণ পাঁওয়। গেছে । বতমান 

মন্ুষ্যজাতি এদের বংশধর নয়। 
নেক্রপ সি __ সন্দেহের ক্ষেত্রে মৃত্যুর 
কারণ নির্য়ের জন্যে মুতদেহের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা ( পোষ্ট-মটেম 1)। 
নেক্রে। মানে যৃত। নেক্রোসিস 
জীবস্ত প্রাণিদ্দেছের কোন স্থানীয় 
কোষসমৃহের মৃত্যু-জনিত বিকৃতি । 

টি বক 
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নেপচুন - শৌর পরিবারের একটি 
গ্রহ; এটি প্লুটো 1 ও ইউরেনাস ? 
গ্রহদঘয়ের মধ্যবতী একটা নিজস্ব কক্ষ- 
পথে স্যকে প্রদক্ষিণ করছে । স্থ্যকে 

প্রদক্ষিণ করতে আমাদের হিসেবে 
এর প্রায় 1648 বছর লাগে। স্থয 
থেকে এর দূরত্ব প্রায় 280 কোটি 
মাইল হবে; আয়তনে পৃথিবীর প্রায় 
1? গুণ বড়। পরখিবীর চাঁদের মত 

এর একট, মাত্র উপগ্রহ দেখা যায়। 

নেপচুনিয়াম - মেলিক ধাতব 
পদদাথ, পারমাণবিক সংখ্যা 9১, 
অগ্চতম উ্রীন্সইউরেনিক 1 এলিমেন্ট। 
তেজছ্িঃর ইউরেনিয়াম 1 পাত থেকে 
আবিষ্কৃত হয়েছে, এটাও তেজগ্থিয্ 
(রেডিও-আরিকিভ 1) পদাএ। 

নেবুলা-নভোমগুলের স্থানে স্থানে 

ঘে এক রকম মেঘবৎ উজ্জল পা - 

১১ কু গুলী দেখা 
যায়। সম্ভবত; 
ঘনীভূত গ্যাসীয় 

বক... পদাণে এগুলে। 
বহি ২... গঠিত। লক্ষ 

রিট লক্ষ বছরের 
নৈমগিক 

প্রক্রিয়ায় জমাট 
বেধে এ-থেকেই নৃতন নৃতন বিভিন্ন 
তারকার শষ্টি হয় বলে পণ্ডিতগণ 

মনে করেন। 
নেবুলাইজার -- এক রকম যন্ত্র 
গা থেকে কোন তরল পদ্দার্থ মেঘের 



নেফোলাইট 

মত বাম্পাকারে ছড়িয়ে দে€য়া 
ঘাঁয়। সভা-সমিতি ও উৎসবে আতর, 

গোলাপ জল প্রভৃতি সুগন্ধি তরল 
পদাঁথ এ-দিয়ে 
অভাগত লোকের 

গায়ে মাথায় ছড়িয়ে 

দেঞ্য়।হয়। গল- 
/ ক্ষত রোগে তরল 

ওষধাদি প্রয়োগের 

জন্যেও এ-যস্ বাব- গ্বুলাইজার 

হাত হয়েখাকে। 

নেফোলাইট--মেঘের মত ঘোলাটে 

সাদ পদার্থ, যেমন -_ সোডিয়াম- 

আযলুমিনিয়াম-সিলিকেট যৌগিক, 
যা ইগ্রিয়াস 1 প্রস্তরের মধো পাওয়া 
যায়। নেফ মানে মেঘ' | নেফো- 

গ্রাফ- মেঘের আলোক চিত্র গ্রহণের 
বিশেষ ক্যামেরা যন্ত্র। নেফোক্ষোপ 
মানে, আকাশে মেঘের গতি মাপতে 
যে যন্থ ব্যবহৃত হয়) এব সাহাষো 

মেঘের গতিবেগ জেনে উর্ধাকাশে 

বায়ু-প্রবাহের গতিও জান! যায়। 
নেফ্রাইটিস __ মৃত্রস্থলী বা কিড- 
নির 1 প্রদাহ রোগ। “নেফ্রোসিস, 
হলে কিডনি 1 সম্বন্ধীয় রৌগ | 

নেস্লার সলুযুসন __ পটাপিয়াম 
হাইডুক্সাইডের 1 জলীয় দ্রব্যের মধ্যে 
মার্কারি-আয়োডাইড ও পটাসিয়াম 
আয়োডাইভ দ্রবীভূত করে যে 
সল্যুসন বা দ্রবণ তৈরী করা হয়। 
রালায়নিক পরীক্ষায় আমোনিয়ার 
অস্তিত্ব পরীক্ষার জন্যে এট! ব্যবহৃত 

হয়ে থাকে । আযোনিয়ার সঙ্গে এর 
রাপায়নিক ক্রিয়ায় বাঁদামী রং ফুটে 
এঠে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার ( প্রিসি- 
পিটেট 1) উদ্ভব হয়। 

নোড --( পদার্থ-বিগ্ভায়) যে-কোন 
তরঙের পাদবিন্দু; তরঙ্গের শীর্ষবিন্দুকে 
বল। ভয় 'এটিনোঙ (চিভ্র 1 )। 
(জ্যোতিবিগ্ভায় ) কোন গ্রহ ব| 
নক্ষত্রের কক্ষ-পথ (অবিট 1) ষে 

বিন্দুতে ইক্রি- 
৮ প্টিককে ? 
(২ ( অথাঁ২ ফে 

কক্ষ-পথে স্যয 

সম্বংসরে পৃথি- 
টি বীকে প্রদক্ষিণ 

টি করছে বলে 
নো আপাতদৃষ্টিতে 

মনে হয়) ছেদ করে। (গণিতে ) 
কোন বক্ররেখার ছুই প্রানস্তীয় অংশ 
যে বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করে একটি 
কোণ কটি করে। ( উদ্ভিদবিদ্যায় ) 
বিশেষ বিশেষ উতদ্ভিদ-কাণ্ডের গাঁট বা 
সংযোগ-গ্রন্থি, যেমন ঘাস, বাশ 

প্রভৃতির যেখানে পাতা গজায়, বা 
প্রশাখা বেরোয় । 

মযান্টিনোড 
০ 

নোবেল, আলফেড -__ সুইডেনের 

রসায়ন বিজ্ঞানী, স্টকহোল্মে জন্ম 

1839 খু, মৃত্যু 1896 খুঃ। ডিনা- 
মাইট + ও অন্যান্য বহুবিধ বিস্ফোরক 
পদার্থের আবিষ্কার । যুদ্ধের গোলা- 
বারুদ তৈরী, খনি-খনন, পর্বত- 
বিদারণ প্রভৃতি কাজে বিস্ফোরকের 
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ব্যবহার প্রবর্তন; প্রসৃত অর্থো- 
পার্জন। সঞ্চিত বিপুল অর্থ জগতের 
সাংস্কৃতিক কল্যাণে দান । (পরিশিষ্ট 
নোবেল পুরস্কার? )। 

নোবল মেটাল -_- লোনা, রূপা ও 
প্রযাটিনাম 1 ধাতু । জলে বাতাসে 
এ-্গুলোয় মরিচা ধরে না, অথবা 
সাধারণ কোন আযাসিডেও দ্রবীভূত 
হয় না। এজন্যে এ-সব ধাতুকে 
সন্ত্ান্ত ধাতু বা “নৌবল মেটাল” বলা 
হয়। অন্যান্ত সব ধাতুকে বলে “বেজ, 
মেটাল” বা নিকৃষ্ট ধাতু। 
নোভ্ভ -_ যে-সব নক্ষত্র হঠাৎ তীব্র 
আলোক ছড়িয়ে উজ্বলতর হয়ে ওঠে, 
পরে সহসা আবার নিষ্প্রভ হয়ে 
পড়তে দেখ| যায়। সম্ভবতঃ এই 

সব নক্ষত্রের দেহপিগ্ড কোন কারণে 
সহন। সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে ; এর ফলে 
প্রভৃত শক্তির উদ্ভব হওয়ায় সাময়িক 
এরূপ উজ্জবলতা প্রকাশ পায়। এব্সপ 
অবস্থার পরে নক্ষত্রগাকে আয়তনে 

ক্ু্রতর ও নিপ্রত দেখায় । 
নোভোকেইন -- কোকেনের 1 
সমক্রিয়া-বিশিষ্ট ওঁষধ বিশেষ; যে 

ওধধ দাত তোলবার সময়ে দত্তমূলকে 
বেদনার অনুভূতিহীন করতে ইন্- 
জেক্সন করে প্রয়োগ কর! হয় । 

গজিট্রন -- ধন-তড়িৎবিশিষ্ট একটি 
বিশেষ মৌলিক কণিক1; এর ভর 
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গটাসিয়াম 

ও ভড়িৎ-বিভবের পরিমাণ খণতড়িৎ 

বিশিষ্ট ইলেক্ট্রন + কণিকার সমান, 
কিন্ত বিপরীত-ধ্মী। এই পজিট্রন 
কণিকা অতি হ্ব্পক্ষণস্থায়ী, এক 
সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ 

সময় এর স্থিতিকাল লক্ষিত হয়েছে । 
কস্মিক 1 রশ্মির পধবেক্ষণের ফলে 
এর অস্তিত্ব সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। 
বিভিন্ন কত্রিম তেজক্কিয় (রেডিও 
আযকৃটিভ 1) পদার্থ থেকে পজিষ্রন 
কণিক। নির্গত হয়ে থাকে এবং 
বিশেষ স্ুক্ যাক্ত্রিক কৌশলে এর 
অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। 

পটাস -- প্রধানতঃ পটাপিয়াম কাব- 
নেট সণ্ট, 5০08 বুঝায় । আবার 
পটাসিয়াম হাইড়ক্সাইডকেও পটাস 
বলে; যেমন, কিক পটাস, তলে; 
সাধারণভাবে অবশ্য সব রকম 
পটাসিয়াম সল্টকেই? সচরাচর 
পটান বল! হয়ে থাকে । 

পটাসিয়াম--মৌলিক ধাতব পদার্থ। 
এর ল্যাটিন নাম “ক্যালিয়াম” থেকে 
এর সাংকেতিক চিহ্ন 7 হয়েছে। 
পারমাণবিক ওজন 39096, পার- 
মাণবিক সংখ্যা 197 সাদা, নরম 
ও বিশেষ রানায়নিক শক্তিসম্পন্ন 
ধাতু ; অনেকাংশে সোডিয়াম ধাতুর 
অন্থরূপ | কার্ণেলাইট প্রভৃতি বিভিন্ন 
থনিজ থেকে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়। যায়। এর বিভিন্ন সল্ট 
জমির উর্বরা-শক্তি বুদ্ধি করতে 
সাররূপে ব্যবহৃত হয়। জীবজগতের 



পটাসিয়াম 

পক্ষে অত্যাবশ্যক পদার্_-সব রকম 

জীবের দেহেই অল্লাধিক পরিমাণে 
পটাসিয়াম থাকে । 

পটাসিয়াম ব্রোমাইড--পটাসিয়াম 
ও ক্রোমিনের 1 রাপায়নিক মিলনের 
ফলে উৎপন্ন সন্ট, 81; সাদ। 
চ্টিকাকার কঠিন পদ্দার্থ। একে 
“পটাস ব্রোমাইড+-ও বল! হয়। কোন 
কোন রোগে ওষধ হিসেবে এবং 

ফটোগ্রাফির 1 কাজে পদাথট৷ 
যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

পটাসিয়াম ডাহ ক্রোমেট -- পটা- 
সিয়াম ও ক্রোমিক 1 আযাসিভের 
রাসায়নিক মিলনে গঠিত যৌগিক 
পদ্দার্থ 790507 ; একে পটাস 
বাই ক্রোমেট-ও বলা হয়। লাল 
স্কটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। 
ক্রোম-আয়রন + নামক খনিজের সঙ্গে 
পটাপিয়ামের রাপায়নিক ক্রিয়ার 
সাহায্যে যৌগিকট। সহজে উৎপন্ন 
হয়। এটি একটি উৎকৃষ্ট জারক পদাথ; 
বিভিন্ন রাঁপায়নিক ক্রিয়ায় অকিি- 
জেন সরবরাহ করে ( অক্সিভাইজিং 
এজেণ্ট 1 )7; রঞ্জন-শিল্পে পদার্থট। 
যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। 

পলিমফণস 

নাশক ও জীবাণু-প্রতিরোধক পদার্থ 
হিসেবেও এর ব্যবহার আছে। 

| পলি-_বহুসংখ্যক অর্থে কথার পূর্বে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; ষেমন--পলিগন, 
পলিবেসিক 1, পলিমার 1? ইত্যাদি। 
পলিগন -- বহু কোণ (কাজেই বা) 
বিশিষ্ট সরল-বৈখিক ক্ষেত্র । সাধা- 

রণতঃ চতুষ্কোণের বেশি হলেই 
সব সরল-রেখিক ক্ষেন্্রকে পলিগন 
বল! যায়। তবে পাঁচ কোণ- 

বিশিষ্ট হলে পেন্টাগন, ছয় কোঁণ-_ 
হেক্সাগন, সাত কোণ - হেস্টাগন, 
দশ কোঁণ--(ডেকাগন প্রভৃতি বিশেষ 
নামও ব্যবহৃত হয়। "গন মানে 
কোণ ব৷আ্যাঙ্গেল1 । 

পলিথিন -- ইথিলিন ণ থেকে উৎ- 
পাদিত নাইলন 1 জাতীয় প্র্যাইক 1 
এই শ্রেণীর পলিমার 1 পদাথের 
বৈশিষ্ট্য হলে এতে জলীয় বাষ্প 
শোষিত হয় না। বিশেষতঃ বৈছ্যু- 
তিক যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। 

বিভিন্ন ক্ষটিকাঁকার রূপ বিদ্যমান; 
যেমন, টিটানিয়াম অক্সাইড প. ক. 
যেহেতু এর গঠনে তিন রকম বিতিন্ন 

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্জানেট- 
সাধারণভাবে বলে পটাস পার- 

র 
ূ 

র 
ূ পলিমফিক-_ যে সব পদাথের গঠনে 

ৃ 
ূ 

ূ আকারের কৃষ্ট)াল 1 লক্ষিত হয়। 
পলিমফশস -_ রক্তে সাধারণ 

ম্যাঙ্গীনেট, 12100+ 3 গাঢ লাল, 
স্কটিকাকার পদীর্থ, জলে দ্রবণীয়। 
এর লাল জলীয় দ্রবণ রসায়নাগারে 
অক্সিভাইজিং + এজেণ্ট হিসেবে 
অনেক সময় ব্যবহৃত হয় । জীবাণু- 

আকারের শ্বেত-কণিকাগুলো রক্ত- 
কোষের লোহিত-কণিকাগ্ডলোর 
সঙ্গে যে-ভাবে মিশে থাকে ;ক্ষতাদির 
ভিতর দিয়ে রক্তে সংক্রমিত রোগ- 
জীবাধুদের (ব্যা্িরিয়। 1 ) ধ্বংস 



পলিমারিজেনন 

করে রক্তের এই পলিমফ” কণিকা- 
গুলোই জীব-দেহে রোগ সংক্রমণে 
বাধ। দেয়। 

পলিমারিজেনন -- যে প্রক্রিয়ার 
ফলে কোন পদাথের একাধিক অণুর 
রাসায়নিক সংযোগের কলে বৃহত্তর 
অণুবিশিষ্ট অন্ত কোন নৃতন পদাথের 
স্ঙটি হয়। এতে উতপগ্ন পদার্থটার 
আণবিক এ্জন প্রাথমিক অণুর 
সংখ্যান্পাতে বেড়ে যায়, কিন্তু 

মূল রাসায়নিক গঠন একই থাকে। 
আযাসিট্যাল্ডিহাইড (071580170) 

পালমারিজেসন প্রক্রিয়ার কলে 
প্যারান্ডিহাইডে, (075070)১, 
পরিণত হয়; আিট্যান্ডিহাইডের 
তিনট| অণু একপঙ্গে মিলে গিয়ে 
প্যারাল্ডিহাইভ অণুর স্যষ্টি হয়। 
প্রাথমিক পদার্থ আমিট্যান্ডিহাইড- 
কে এজন্যে বল! হয় মনোমার এবং 

প্যারান্ডিহাইড হলে পঙ্গিমার 
পর্দাথ। আর« নান। রকম ভাবে 

পলিমারিজেলসন হতে পারে । একই 
হাইড্রোকাবন 1 অণু পরস্পর শৃঙ্খ- 
লিত হয়ে পলিমার হষ্টি হতে পারে; 
যেমন, ইথিলিন 1 (0779. 07৪) 

পলিমারিজেসনের ফলে স্বাভাবিক 
রাবারের উপাদান আইলোপ্রিন ? 
স্থ্টি হয়। বিভিন্ন প্র্যান্টিক জাতীয় 
পদার্থ, কৃত্রিম স্থত। (নাইলন 1, 
রেয়ন 1 প্রভৃতি ) এরূপ বিভিন্ন 

শ্রেণীর পলিমার পদাথে গঠিত, কৃত্রিম 
উপায়ে তৈরি। আবার অনেক 
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স্বাভাবিক পদাথও বিভিন্ন পলিমার 
অন্ুতে গঠিত থাকতে পারে। 
কৃত্রিম উপায়ে উৎপন প্র্যান্টিক জাতীয় 
বিভিন্ন পদার্থ নানা রকম জটিল 
পলিমারিজেলন প্রক্রিয়ার ফলেই 
গঠিত হয়ে থাকে । 

পলিমার-- পলিমারিজেসনের ফলে 
উৎপন্ন পদাথ (পালমারিজেসন 1)। 
কোন মনোমার? পদার্থের বহু 
সংখ/ক অণুর পারম্পরিক সংযোগে 
ধে পলিমার পদাখ গঠিত হয় তাকে 
বলা হয় 'হাই-পলিমার?। 
পলিবেসিক -ধযে আমিডের গঠনে 
ধাতুর-বিক্রিয়ায়-অপলারণযোগ্য ছুই 
ব। ততোধিক হাইড্রোজেন-পরমীণু 
থাকে। যেমন _ কস্ফোরিক আ সড, 
11910 (ট্রাই-বেমিক)সোডিয়ামের 
সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে 
এর তিন রকম সন্ট হতে পারে, 
যেমন, নম্যাল 1 সোডিয়াম ফস্ফেট, 
95047 সোডিয়াম হাইড্রোজেন 
কস্ফেট, 85704, এবং 
সোভিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফস্ফেট, 
ব879004) (আসিড সন্ট 1)। 

_(1) যে কোন জ্যামিতিক 
বৃত্তের (সার্কল্1 )পরিধি ও ব্যাসের 
অন্ুপাত-বোধক স্থির রাশি; যা 
সংক্ষেপে ক চিহ্ন দ্বার। প্রকাশিত হয়? 
»৮22/7 বা 31141597 (2) অধুন। 

অপ্রচলিত ভারতীয় এক রকম মুদ্রা 
বিশেষ, 1/3 পয়ম। | 

-- (1) একটা বিশেষ 



পাইরাহটস 

হাইড্রোকার্বন, 07 673$9 হল্দে 

স্কটিকাকার পদ্ার্থ। আলকাতরা 
(কোল-টার 1) থেকে পদার্থট 
পাওয়া যাঁয়। (2) কার্বন-টেট্রা- 
ক্লোরাইড, 0014১, নামক তরল 
পদার্কেও কখন কখন 'পাইবিন 
বল! হয়; অগ্রি নির্বাপনের জন্টে 
অনেক সময় ফাঁয়ার-এক্টিজুইসার 1 
যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

টূস -_ এক শ্রেণীর ধাতব 
খনিজ পদার্থের সাধারণ নাম। 
সাধারণতঃ এ-গুলো। বিভিন্ন ধাতুর 
সালফাইভ যৌগিক হয়ে থাকে; 
যেমন, আয়রন পাঁইরাইটস, ঢ০৩৪; 
কপার পাই- রাইটস, 0০95 
(কপার ও আয়রনের সম্মিলিত 
সাঁলফাইড ) ইত্যাদি । 
পাইরিডিন -- কোলটাঁর1 থেকে 

প্রাঞ্ধ একট জৈব রাসায়নিক পদ্দার্থ, 
0575; বর্ণহীন দুর্গন্ধযুক্ত তরল 
পদার্থ। উংকষ্ট দ্রাবক হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়। এর বিভিন্ন যৌগিক 
পদার্থ কখন কখন ওবধরূপেও 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । হুর্গন্ধযুক্ত ও 
অপেয় করে কেবল মাত্র জালাঁনি 
হিসেবে ব্যবহারের জন্যে অনেক 
সময় অবিশুদ্ধ আলকোহলের 1 সঙ্গে 
পাইরিডিন মিশ্রিত করা হয়। 

পাইরে! _ আগুন বা উত্তীপ অর্থে 
রাসায়নিক শবের পূর্বে ব্যবহৃত হয়; 
ষেমন -- পাইরোবোরিক আযাসিড 

(সাধারণ বোরিক 1 আযসিভ উত্তপ্ত 

480 পাইরোমিউার 

করে পাওয়া যায়) । উত্তাপের সাহায্যে 
রাপায়নিক পদার্থের বিয়োজন 

প্রক্রিয়াকে বলে পাইরোলিসিস। 
পাইরোমিটার 1, পাইরোফোরিক 
আযলয়' ইত্যার্দি। 
পাইরোগ্যালল -_ একে পাইবো- 
গ্যালিক আসিড ৪ বলে; গ্যালিক ? 

আসিডকে 200 সেট্টিগ্রেডে উত্তপ্ত 
করে পাওয়! যাঁয়। সাদা স্মটিকা- 
কার কঠিন পদার্থ, জলে দ্রবণীয় । 
রাসায়নিক হিসেবে পদার্থ ট। হলো 

উাই-হা ইডঝ্সিবেঞিন, 0৫লুও 
(0177) | পদার্ঘট! মুক্ত অক্সিজেন 
গ্যাস শোষণ করাতে এবং ফটে- 
গ্রাফির কাজে প্রয়োজন হয়। 

পাইরোফোরিক আযালয় _- থে 

এ ৮ শিশি শশী তিন শি শি িাপাশীশীীটি 

সব মংকর-ধাতু ঘষলে বা ঠকলে 
সহসা অগ্রি-স্ফুলিঙ্গ বেরোয়। এই 
শেণীর আালয় 1 দিয়েই সিগারেট- 
লাইটারের ফ্রি 1 তৈরি করা হয়। 

সাধারণতঃ জিনিসটা সিরিয়াম 1, 
লোহা প্রভৃতি ধাতব পদার্থের বিভিন্ন 
অন্গপাঁতের সংমিশ্রণে গঠিত অত্যন্ত 

| কঠিন এক রকম ধাতু-সংকর । 
'পাইরোমিটার- অত্যধিক 

উষ্ণত। বা তাপমাত্রা পরিমাপের 
উপযোগী যন্ত্র বিশেষ । সাধারণ থার্মে।- 
মিটারে উচ্চ তাপমাত্রী মাঁপা 
সম্ভব হয় না; কারণ, অত্যধিক তাপে 

যন্ত্রের কাচ-নলই গলে যায়। এই 
পাইরোমিটার যন্ত্র উত্তপ্ত পদার্থের 
মধ্যে দেওয়া ছয় না। অততযুত্তপ্ত পদাথ 



পাইরোনুসাইট 

থেকে বিচ্ছুরিত তাপ-রশ্মির প্রভাবে 
বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের সংযোগস্থলে ষে 
তড়িতশক্তি উৎপাদিত হয় (থার্মো- 
কাপল +) গ্যালভ্যানোমিটাঁরের 
সাহায্যে তা মেপে উৎসের তাঁপ- 
মাত্র! নিধারণ কব সম্ভব হয়ে থাকে । 
এজন্যে একে থার্মো-ইলেক্টি ক 
থার্মোমিটার-ও বল! যেতে পারে। 
বিভিন্ন ব্যবস্থায় 'রেডিয়েসন পাইরে।- 
মিটার, 'অট্টিক্যাল পাইরোমিটাঁর 
প্রভৃতি এই শ্রেণীর বিভিন্ন রকম 
উঞ্ণতামান-যন্ত্র তৈরি হয়েছে। 
পাইরোলুপাইট _ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর 
একটি খনিজ পদার্থ; প্রাকৃতিক 
মাঙ্গাশিজ ডাইঅক্মাইড, 10021 
ক্ষদ স্কটিকাকার কুষ্ণবর্ণ কঠিন 
পদাখ। প্রধানত; এই খনিজ থেকেই 
ম্যাঙ্গানিজ 1 ধাতু নিষ্কাশত হয়। 

পাইরেঝিয়। _- দেহের তাপবৃদ্ধি; 
জরের অবস্থ।। পাইরেটিক মানে 
জর সম্বন্ধীয়; যেমন--আযাম্পিরিন 1 
একট। আান্টি-পাইরেটিক ষধ । 

পাইরেক্স গ্লাস এক শ্রেণীর কাচের 

ব্যবহারিক নাম ; ধার মধ্যে িলি- 
কেটের 1? ভাগ বেশি থাকে | বিশেব 
বিশুদ্ধ, নিক্ষিয় ও তাপপহ কাচ; 
রাসায়নিক পরীক্ষায় এ-জাতীয় 
কাচের যন্ত্রা্দিই সাধারণতঃ ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । প্লান 1) 

পাইল--আযাটমিক পাইল 1 | 

পাইলট প্র্যাণ্ট--কোন শিল্প-সামগ্রী 
উত্পাদনের জন্যে গবেষণ।গারে 

পাউও্যাল 

প্রথমে যে ক্ষুত্রাক্ৃতি যন্ত্র তৈরি করা! 
৷ হয় ;উৎপাদন-প্রচেষ্টা সফল হলে যার 

অনুকরণে বৃহদাকার যন্ত্র বসিয়ে 
কল-কারখান। স্থাপিত হয়ে থাকে। 

। পাউণ্ড _ পদার্থের ভর পরিমাপের 
ইংলত্ীয় একক, ₹ 453'592 গ্র্যাম । 
বাস্ুশূন্য স্থানে প্ল্যাটিনাম ধাতুর 
তৈরী একটা সিলিগারের বত্ব- 
পরিমাণকে (মাপ 1 ) এক পাউও 
ধরা হয়েছে। বণ্ত-ভরের এই 
এককটিকে “ইম্পিরিয়াল স্ট্যাগার্ড 

পাউণ্ড' বল! হয়; বুটিশ মিউজিয়ামে 
এটা সংরক্ষিত আছে। পাউগ্ডে 
আবার মাধ্যাকধণ শক্তির একক, 

অধাৎ পদাথের ৪জনও বুঝায়। 
উল্লিখিত এক পাউণ ভর-বিশিষ্ট 
কোন বস্তকে পৃথিবী যে খক্ভিতে 
(গ্রাভিটেসন ) আকর্ণ করে, 
অর্থাৎ বস্তটার ওজনকেও বলে 
এক পাউগড। এভাবে পাউণ্ড এককে 
সানারণতঃ বস্তর ভর (মাস? ) ৭ 

৪জন ( ওয়েট 1) উভয়ই প্রকাশ 
কর] হয়ে থাকে । 

পাউগ্যাল -- ফুট-পাউও-দেকেণ্ডের 
হিমেবে বল-শক্তির (ফোপ+1) 
একক বিশেষ । যে পরিমাণ শক্তির 
প্রভাবে এক পাউণ্ড ভরবিশিঞ্ই কোন 
বস্তর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক 
ফুট হারে পরিবতিত হয়। এক 
পাঁউগ্যাল বল-শক্তি এক পাউণড? 
ওজন বা মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রায় 
32 ভাগের এক ভাগ । 
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পাওয়ার -- (1) যান্ত্রিক শক্তিতে পার- “অতিরিক্ত? অর্থে রাসায়নিক 
সম্পাদিত কর্ম বা ওয়ার্কের 1 হার; 
নির্দিষ্ট একক সময়ে কতটা ওয়ার্ক 
সম্পাদিত হয় তাঁর পরিমাণ, (হর্স- 
পাওয়ার 1)। (2) গুণিতকের 

সাংকেতিক (ইণ্ডেক্স। রাঁশি ; যেমন 
সঃ হলো »% ট-দি-পাঞ্য়ার' 3 

সস 

পাওয়ার (লেন্সের ) -- কোন 

লেন্সের পাঁওয়ার হলে। 1 - (মিটার 1 
এককে লেম্সথানার ফোক্যাল টদর্ঘ্য) 
ফোক্যাল দের্ঘা 2 মিটার হলে সে 
লেন্মের পাওয়ার হবে $-50:5 ডাঁই- 

অপ্টার (লেন্সের পাওয়ারের একক) । 
এই পাওয়ার কন্কেভ 1 (অবতল) 
লেক্দে “-" মাইনাস, আর কন- 
ভেক্স 1 ( উত্তল ) লেন্সে ++ প্রাঁদ 
বলে উল্লেখ কর! হয়। 

পাওয়ার আলকোহল -- অবিশুদ্ধ 
ইথাইল আলকোহল 1, য| কল- 
কারখানার ইঞ্জিনে জালানি হিসেবে 
অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। ইঞ্জিনে 
পাওয়ার, অর্থাৎ শক্তি উত্পাদন 
করে বলে এই নাম। 

পামিটিক আীসিড -- একট জৈব 
আযাঁসিভ; চবিজাতীয় বিশেষ একটি 
ফ্যাটি 1 আমিড, 01751 

0০907; মোমের মত নমনীয় 
কঠিন পদার্থ। বিভিন্ন উিজ্ঞ তৈল 
ও চধিজাতীয় পদার্থের মধো 'উ্রাই- 
পামিটিন' নামক যৌগিক পদাখের 
আকারে আমিডট] পাঁওয়। যায়। 

শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়) যেমন, 

পারঅক্মাইড --- স্বাভাবিক অপেক্ষা 
অতিরিক্ত অক্মিজেন-সম্পন্ন অক্সাইড 
যৌগিক । এরূপ পাঁরয়্যাঙ্গীনেট 1, 
পারুক্লোরেট ইত্যাদি। 

' পারফেক্ট গ্যাস-_ বিভিন্ন গ্যাসের 

রঙ 

1 

আয়তন, উষ্ণতা ও চাঁপের পার- 
স্পরিক সম্থন্ধ কতক গুলো নিয়মে বাধ! 
(চার্ণস-ল 1, বয়েলস্্-ল 1)। কিন্তু 
এ সব নিয়ম কান গাসের পক্ষেই 
সম্পূর্ণরূপে খাটে না । যে সব গ্যাস এই 
স্কল গ্যাীয় সুত্র ব। নিয়ম সম্পৃণ- 
রূপে মেনে চলে বলে মনে করা হয়, 
তাদের বল হয় পারফের ব৷ 

আইডিয়াল গ্যাস। অবশ্ত এ 
হিসাবে সর্ণাংশে পাঁরফের গ্যাপ 
সচরাচর পা য়া যায় ন!) কলপন। করা 

হয় মাত। 

পারম্যাঙ্গীনেট -_- পারম্যাঙ্গীনিক 
আঁপিডের ( [77004 ) বিভিন্ন 
সম্ট 1; যেমন, পটাসিয়াম পাঁর- 
মাঙ্গানেট, 70704) সোডিয়াম 
পারম্যাঙ্গানেট, ৪1,054, প্রভৃতি । 
উৎকৃষ্ট জীবাণুনাশক ও বীজবারক 
পদাথ। পারম্যাঙ্গানেট সন্ট মাত্রেই 
রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সিজেন 
সরবরাহ করে বলে এ-গুলো অক্সি- 
ডাইজিং এজেণ্ট + হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । পারম্যাঙ্গানেট বললে 

সাধারণতঃ পটাস পারম্যাঙ্গানেটই 
(১04 ) বুঝায়। 



পার্গেটিভ 

পার্গেটিভ __কোষ্টপরিফাঁরক উঁধধ ;) বিজ্ঞানের গবেষণাঁয় অদাধারণ 
যেমন --ক্যাষ্টর অয়েল, ম্যাগ- 
সাল্ফ 1, ফ্রটসন্ট 1 ইত্যাদি । 

পাশ্ন আলয় __ লোহা ও নিকেল 
ঘটিত এক শ্রেণীর সংকর ধাতু 
এ-গুলো উচ্চ চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন 
হয়ে থাকে । টবছাতিক যন্ত্রাদির 
বিভিন্ন অংশ এ দিয়ে তৈরি হয়। 
এরূপ বৈছাতিক যন্ত্রে পরিবর্তী 
( অল্টারনেটিং 1 ) ভড়িত-প্রবাছের 
চুষ্বকীয় শক্তির অপচয় কম হয়। 

পাল মুক্তা; শুক্তি, অর্থাৎ ঝিনুকের 
দেহ-নি:স্তত এক প্রকার জৈব রস 
খোলার মধ্যে জমে কঠিন হয়ে এর 
স্যষ্টি হয়। উজ্জল সাদা মূল্যবান 
পদ্দার্থ; কিন্ত রাপায়নিক হিসেবে 
মূলত: জিনিসটা হলে ক্যালসিয়াম 
কাবনেট, 0800১, অথাৎ এক 
রকম প্রস্তর মাত্র । 

পাল 'আযাস- পটাপিয়াম কার্বনেটের, 
(2005) বিশেষ নাম; কাঠের 
ছাই থেকে এই পটাস সণ্টট! প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। 
পালস্পার -- একটা! যুগ্ম কার্বনেট 
খনিজের বিশেষ নাম; ম্যাগনেসিয়াম 
ও ক্যাঁমিয়ামের স্বভাবজাত মিশ্র 
কার্বনেট, 716005.08005; 
একে আবার ডলোমাইট-ও 1 
বলে। পৃথিবীর অধিকাংশ কঠিন 
প্রস্তর প্রধানতঃ এ দিয়ে গঠিত। 

পাস্তরঃলুই-- ফরাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী; 
জন্ম 1822 থৃঃ মৃত্যু 1895 থৃঃ। জীবাণু 
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কৃতিত্ব । 1857 খুস্টাবে আঁলকো- 
হল 1 ও দুধের গীজন ক্রিয়ার 
ব্যাখা! প্রচার করে বাযুবাহিত 
অদৃশ্ঠ জীবাণুর প্রভাব বিশ্লেষণ। 
সংক্রামক ব্যাধির জীবাণুঘটিত কারণ 
নির্পণ-_ অদৃশ্ত সব রোগ-জীবাণুর 
কার্যকারিতা প্রমাণ ও প্রতিকার 
ব্যবস্থায় “টিকা” প্রবর্তন । পরবর্তী- 
কালে ক্ষতচিকিৎসায় লিষ্টারের 1 
জীবাণু-প্র তি রোধ ক (আটি- 
সেপ্টিক1)ষধ আবিষ্ষারের ভিত্তি 
স্থাপন। ছুশ্চিকিংদ আনথাক্স 1, 
হাইড্রোফোরিয়া 1 প্রভৃতি রোগের 
প্রতিষেধক টিক আবিষ্কার। দুধের 
পাস্তরিজেসন 1 প্রক্রিয়া উদ্ভাবন । 
জীবাণু-তত্বের আবিষ্ষারে আধুনিক 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন। 

পাস্তরিজেসন-_-কোন তরল পদার্থ 
( বিশেষতঃ দুধ ) উপযুক্ত উত্তাপে 
কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তার ভিতরের 
জীবাণু ধ্বংস করে ফেলবার প্রক্রিয়!। 
দুপ সাধারণতঃ 65০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 
উত্তাপে 30 মিনিট কাঁল ফুটালে তা! 
সব রকম দিত জীবাণুমুক্ত, অর্থাৎ 
পাস্তরাইজ ড হয়ে থাকে। 

প্যাকিডাম __ মোটা এ শক্ত চামড়। 
বিশিষ্ট প্রাণিগোষ্ঠি; যেমন- হাতি, 
গণ্ডার প্রভৃতি । 

প্যাপিন _ কাচা পেঁপের ছুপ্ধবৎ 
সাদ বল: প্রোটিন 1 জাতীয় খাছ্য- 
বন্ত জীর্ণ করবার এর এক অসাধারণ 



প্যান্ক্রিয়াস 

রাসায়নিক ক্ষমতা আছে। এর বিশু 
চুর্ণ ওধধাদিতে ব্যবহৃত হয়। 

প্যান্ক্রিয়াস -_ পাঁকস্থলীর নিয়স্থ 
নলপথের পশ্চান্ভাগে নংলগ্ন পক্জাকার 

একটি প্রত্যঙ্গ; পাকস্থলীর নির্গম- 
মুখের প্রায় তিন ইঞ্চি নিচে এই 
পা স. থেকে বিভিন্ন জারক-রস 

পাকস্থলী ভুক্ত খানের 

সত সঙ্গে মিশে 
(৪শালক্ষিমাস ক্ষুদ্রান্ত্রে ( স্মল 

৯৯; ইন্টেস্টাইন 1) 
| । যায়। চার 

রকম বিভিন্ন 
জারকশ্রন এ 

প্যান্করিয়াঁস থেকে নিঃস্থত 
হয়, যাঁদের একট। হলো! ইন্স্থলিন 1, 
যার অভাবে বহুমৃত্র, অর্থাৎ 'ডায়ে- 
বিটিল'1 রোগ হয়। 

প্যান্ক্রোমেটিক ফিল্ম __ ফটো- 
গ্রাফির সাধারণ ফিল্মে লাল বণ 
(আলোক-রশ্মি) ধরা পড়ে না, কিন্তু 
বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে 
প্যান্ক্রোমেটিক ফিল্ের উপবে লাল 
বর্ণ সমেত সকল বর্ণের তারতম্যই 
যথাযথভাবে সাদা-কালোতে প্রতি- 
বিশ্বিত হয়ে থাকে । এর ফলে অর্থো- 
ক্রোমেটিক 1 ফিল্মের চেয়েও এতে 
বিভিন্ন বর্ণাচপাতিক ওউজ্জল্যবিশিষ্ট 
স্পষ্টতর আলোকচিত্র পাওয়া যায়। 

প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাগডস -- থাই- 
বয়েড 1 গ্ল্যাণ্ডের পাশে ও পশ্চাতে 

অবস্থিত ছোট ছোট চারটি প্ল্যাণ্ড? 

প্যারাফর্ম 

| 
! 

| 
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প্যারাফিন -_- মিথেন, 

পারাফিন 

বা গ্রন্থি। এগুলি আমাদের দেছে 
ক্যালসিয়াম 1 এবং ফস্ফরাসের 1 
ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এদের অত্যধিক 

সক্রিয়তায় হাড়ে ক্যাল্পিয়াম উপা- 
দান কমে গিয়ে হাড় দুবল হয়ে পড়ে; 
পক্ষান্তরে রক্তে ক্যালসিয়ামের ভাগ 
বাড়ে ও ফস্ফরাপের ভাগ কমে যায়। 

এর ফলে শ্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে । 

প্যারাফর্্যান্ডি 
হাইডের বিশেষ নাম; ফষ্র্যান্ডি- 
হাইডের একটি পলিমার + যৌগিক 
পদার্থ। জিনিসটা উত্তপ্ত করলে 
সহজেই কষ্ম্যান্ডিহাইডে 1 পরিণত 

হয়। প্রচুর ধূম-উৎপাদদক পদার্থ। 
ইথেন, 

প্রোপেন, বুটেন, পেণ্টেন প্রভৃতি 

হাইড্রোকার্নগুলোর সাধারণ নাম। 
এই শ্রেণীর সব হাইড্রোকাঁবনকেই 
প্যারাফিন হাইড়্রোকার্বন 1 বলে। 
এ-গুলো গ্যাসীয়, তরল বা কঠিন সব 
অবস্থারই আছে 3 এদের যে-গুলোতে 

কারনের ভাগ কম সে-গুলো গাযাশীয়, 
(ষেমন__মিথেন 1 ,ইথেন 1 প্রভৃতি); 
কার্বনের তাগ বেড়ে হয় তরল 

প্যারাঁফিন, (যেমন পেণ্টেন, হেকেন 
প্রভৃতি); আবার কার্বনের ভাগ 
যে-গুলোতে আরও বেশি সে-গুলে 
কঠিন প্যারাফিন (ওয়াব্স), য। দিয়ে 
মোমবাতি, বিভিন্ন মলম, পালিশ 
প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে। 

সপন 

প্যারাফিন অয়েল - বিতিন্ন তরল 
হাইডোকার্নের সংমিশ্রণ; খনিজ 



প্যারাল্ডিহাইড 

পেটোলিয়াম 1 থেকে ভিঠিলেসন 1 
প্রক্রিয়ার সাহাষ্যে পাওয়া ষায়। 
সাধারণ জালানি তেল বা কেরোসিন, 
মোবিল অয়েল, পেট্রল প্রভৃতি 
হলে। বিভিন্ন শ্রেণীর প্যারাঁফিন 
অয়েল। এর কোন কোনটা দিয়ে 
বাতি জ্ঞালানে। হয়; কোনগুলো 
আবার ইঞ্জিন, মোটর প্রভৃতির 
জালানিরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

প্যারাল্ডিহাইড __- আযাসিট্যান্ডি- 
হাইডের পলিম্যারিজেসন 1 প্রক্রিয়ায় 
উৎপন্ন পদাথ, €0750170)58; 

জীবদেহ অন্ভৃতিশৃন্ত ও তন্ত্রাচ্জন্ 
করবার জন্যে এই তরল পদার্থ 

এষধবূপে বাবহৃত হয় । 

প্যারালালোপিপেড -_ ছয়টি তল- 
ছা বিশিষ্ট লম্বাটে 

আকারের কঠিন 
ব স্ব, অথবা 
এরূপজ্যামিতিক 
আকারের সরল- 

রৈখিক ক্ষেত্র। 

প্যারালিসিস -- পক্ষাঘাত রোগ; 
মান্তফ বা ম্নামুতস্ত্রের বিকলতায় 
আংশিক ব| সামগ্রিকভাবে দেহের 
মাংস-পেশীর অপাডতা এ সঞ্চালনের 
অন্গমতাঁজনিত ব্যাধি । একেবারে 
অলাড় না হয়ে মাংসপেশী দুর্বল « 
অল্প সঞ্ালনক্ষম হলে সে-অবস্থাকে 

বলে প্যারিসিস। 
শ্যারাজ্যাক্স-- কোন দূরবর্তা বস্বকে 

বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ্য করলে তার 

185 প্যারাসাইট 

অবস্থান তুলনামূলকভাবে পরিবতিত 
হয়ে যায় বলে ভ্রম হয়। এভাবে 

দর্শকের গতি ব স্থান পরিবতনের 

ফলে দুষ্ট পদার্থেরও অবস্থান বদলে 

যায় বলে দূর থেকে মনে হয়। এই 

সদ ঠি-ভ্রমকেই 
| বলে প্যারাল্যাকা। 

পৃথিবীর দৈনিক 
গতি- জনিত 
প্যাবাল্যাক্মের 

)/ _- ফলে দূরবতা গ্রহ- 
পারাল্যাক্স নক্ষত্রের ৮ ট 

অবস্থান ও প্রকৃত অবস্থান এক থাকে 

না, যেখানে দেখছি, সেখানে কটা 
প্রকৃতপক্ষে নেই। পৃথিবীর বাষিক 
গতির ফলেও আর এক রকম 
প্যারাল্যাকঝা হয়। গ্রহ-নক্ষত্রা্ি 
পর্বেক্ষণের গাণিতিক হিসাবে এব্প 
প্যারাল্যাক্-জনিত ভ্রম সংশোপন 
করে নেতয়। মব সময়ে আবশ্যক হয়ে 
থাকে (আবারেমন 01 

। প্যারাসাইট -_ পরগাছা ও পরজীবা 
প্রাণী; যে সব প্রাণা বা উচ্চি? 
অপর কোন জীব বা উত্তিদকে আশ্রয় 
করে ও তাদ্বে 

দেহ-রস শোযণ 

করে বেঁচে 

থাকে ; যেমন- 

অন্ত্রের রুমি, 
মাথার উকুন প্যারাসাইট আকি 
প্রভৃতি । অকিড ! প্রভৃতি এপ নান! 
বকম পরগাছ! শ্রেণীর উদ্ভিদও আছে। 



প্যারোটিড 
শপ সপ 

মস তালাক ৯০৮ 

চোয়ালের প্রান্তে, কর্ণমূলের কাছে 
অবস্থিত একটি গ্ল্যাণ্ড 1 বিশেষ । এর 

কাজ হলে! মুখে 
লাল|(ত্তাঁলিভা 1) 

রস নিঃসরণ 
কর!। এইগ্রযাণ্ডের 
স্থশীতি « প্রদাঁ- 

হের লক্ষণ প্রকাশ 
পেয়ে 'মাম্স্ বা 

“গলফাস” নামক ভাইরাপ 1? ঘটিত 

এক প্রকার রোগ হয়। 

প্যারিস গ্রিন__ রাসায়নিক পদার্থ, 
কপার আপেনাইট এবং কপার 
আসিটেটের মিলিত যৌগিক সপ 

০৭ (0175000 )8. 300 64$- 

০9) 3 একে আবার “সৃইন্ফাট 
শ্রিন'-ও বলে। কীটপতঙ্গ-নাঁশক 
পদাথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

প্যালাডিয়াম--মৌলিক ধাতব 
পদার্থ ;সাংকেতিক ঠিহ্ু ০. পারু- 
মাণবিক ওজন 1667, পারমাণবিক 
সংখ্যা 46; রপোর মত সাদা ধাতু। 

প্রযাটিনামের প্রায় অনুরূপ । খনিজ 
পদার্থে প্র্যাটিনামের সঙ্গে মিশ্রিত 
অবস্থায় পাওয়া যাঁয়। কাটালিস্ট ! 
হিসেবে এবং সংকর ধাতু তৈরি 
করতে ব্যবহৃত হয়। 

প্যাঙ্িওণ্টোলজি-_ প্রাচীন কালের 
বিভিন্ন প্রাণীর জীবাশ্ম (ফমিল 1) 
প্রভৃতির গবেষণার ফলে পৃথিবীতে 

উদ্ভব ও বংশধার1 নিণয় 

প্যারোটিড গ্র্া 

186 প্যাস্ক্যাল্স-ল 
প্যারোটিভ গ্র্যা্ড _ মুখের নিক্- সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। এরূপ প্যাজিও- 

বোটানি হলে! প্রাচীন কালের 
শিলীভূত উত্ভিদাদির পর্যালোচনার 
দ্বারা পৃথিবীতে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের 
ধার বন্বন্ধীয় বিজ্ঞান। প্যালিও 
মানে প্রাচীন বা পুরাতন। 

প্যালিওজোইক __ প্রায় 50 কোটি 
বছরের অতীত যুগ, খন পৃথিবীতে 
আদি জীব-সত্বার উদ্ভব হয়েছিল 
বলে অন্মান কর! হয়। প্যালিওসিন 
যুগ হলো যখন থেকে বতমান কালের 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবিভাঁব হয়েছে, 
প্রায় 5 কোটি বছর পূর্বের যুগ । 

প্যাস্কাল, রেমি _ ফরাসী ধ্ন- 
বাজক ও দার্শনিক ; জন্ম 1623 খুঃ, 
মৃত্যু 71662 গুঃ। পদার্থবিছ্াা ও 
গণিতে অসামান কৃতিত্ব; ধর্ম- 
যাজকের কাধাবকাশে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণ। ও গণিতচচা । বাধুর ওজন 
« তরল পদাথের স্থিতিশক্তির সুত্র 
শির্ধারণ। “হাইডরলিক'" প্রেস 1 যন্ত্র 
উদ্ভাবন। গণিতের “কনিক সেক্মন, 
ও “ইন্ফিনিটিপিম্যাল ক্যাল্কুলাম, 
প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন এবং “সম্ভাবনা 
বাদ? ( থিয়োরি অব প্রোবেবিলিটি ) 
প্রবতনের জন্য চিরম্মরণীয়। 

প্যাস্ক্যাল্স-ল -_ জলের (বা, ষে 
কোন তরল পদার্থের ) চাপ সম্বন্ধে 
বিজ্ঞানী ব্রেসি প্যাস্ক্যাল 1 কর্তৃক 
প্রবতিত সুত্র । কোন পাত্রস্থ তরল 
পদার্থের কোন অংশে চাপ দিলে 
সেই চাপ সমভাবে সব দিকে পরি- 



পাাসিভ আয়রন 

বাহিত হয়। এক জায়গায় চাপ 
প্রয়োগ করলে অন্য সব জায়গায় 
সেই চাপ গিয়ে সমভাবে পৌছায়। 

| | এর ফলে 
এক বর্গ 

ইঞ্চিতে 2 
পাউণ্ড চাপ 

প্রয়োগ 

(2 সসপস০5 করলে প্রতি 

ঠাঠড়লিক প্রেসারের পরীঙ্গা বর্গ ইঞ্চিতে 

2 পাঁউও্ড হিসেবে 100 বর্গ ইঞ্চিতে 
(যা 207 পাঁউণ্ড পরিমাণ 
বপিত চাপ পড়বে । এই নিয়মের 
বাবহাঁরিক প্রয়োগে হাইডরুলিক 
প্রেস 1 তৈরি হয়েছে । 

প্যাসিন্ত আয়রন -_ যে লোহার 
উপনরভাগে আয়রন-অক্সাইডের 1 
। মরিচার ) একটা পাতলা আবরণ 
“লিয়ে ভাঁকে বিভিন্ন আসিডের 
রাসায়নিক 'প্রভাঁব থেকে রক্ষা কর! 

হনু। তীব্র নাইট্রিক1 আযামিডে 
অল্লক্ষণ ডুবিয়ে, অথব। কোন অক্ি- 
ডাইজি” 1 পদাথের সাহাঁযো এরূপ 
অন্মাইডের আবরণ দিয়ে লোহাকে 

প্যাসভ করা যায়। ক্রোমিয়াম 
নিকেল্, টিন প্রভৃতি ধাতুও এভাবে 
প্যাসিভ? করা যেতে পারে । এপ 
»ব ধাতৃকে বলে 'প্যাসিভ মেটাল । 
কোন আসিডের লঙ্গে সহজে এদের 
রাসায়নিক সংযোগ হয় না। 

পিউমিস-ম্পঞ্রের মত বিশেষ সছিদ্র 
এক প্রকার হাল্কা! পাথবু , আগ্নেয়- 

পিগমেন্ট 

গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত গলিত 
লাভা? প্রস্তরীভূত হয়ে এরূপ 
হালকা পাথরের স্যঙ্টি হয়। 

পিক্রিক আাজিড--চক্চকে হলদে 
স্টিকাকার কঠিন পদার্থ, 0৫ঃ 
(302)8507; রাসায়নিক গঠনের 
হিসেবে একে ট্রাইনাইট্রো-ফিনল + 
বল! যেতে পারে। এট] বিষাক্ত ও 
বিস্ফোরক পদাঁথ। এর জলীয় দ্রব 
পোঁড়।-ঘায়ে এধপরূপে ব্যবহৃত হয়। 

রঞ্জক পদাঁথে ও বিস্ফোরক হিসেবে 
এর প্রচুর ব্যবহার আছে। 

পিগ, আয়রন -- অবিশ্তদ লৌহ; 
লোহার বিভিন্ন খনিজ-পদা থেকে 

ব্লাস্ট ফানেল? প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
যেলৌহ নিষ্কাশিত হয়। এই শ্রেণীর 

লোহ। দিয়েই রেলিং, কড়াই প্রভৃতি 
ঢালাইয়েব কাঁজ কর! হয়, এজন্যে 
একে সাপারণতঃ চালাই-লোহ। বা 
“কান্ট? আয়রন" বলে। 

পিগমেন্ট _ যে সব রডীন পদাথ 
তেল বা কোন আঠালো পদে 
মিশিয়ে বিভিন্ন জিনিসের উপরিভাগে 
আম্তরণের মত রং লাগানো হয়। 

বিভিন্ন রঞ্ক পদার্থ (ডাই ) ও 

পিগমেন্টের মধো পার্থক্য এই যে, 
ডাই-শ্রেণীর রগ্চক পদাণ সাপারণতঃ 

জলে দ্রবণীয় হয়, আর সেই দ্রব 
জিনিসের তস্থ ব। আসের মধ্যে 
ঢুকে যায়। কিন্ত পিগমে্ট জলে 
দ্রবণীয় নয়, এর সুস্ম কণিকাগুলে! 
জিনিসের উপরিভাগে লেগে থাকে 
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মাত্র, কাজেই প্রয়োজন হলে তাকে 
ঘসে উঠিয়ে ফেল! হয়। 
পিচ রেণ্ড _- প্রধানতঃ এট! ইউরে- 
নিয়াম1 অক্মা ইডে র (00509) 
আকরিক একট! খনিজ পদার্থ। 
এর মধ্যে আবার সামান্য পরিমাণে 
বেডিয়ামও 1 থাকে । এই পিচব্রেণ 
থেকেই মাদাম কুরি1 রেডিয়াম 
নামক তেজক্ষিয় ধাতু আবিষ্কার 
করেন। পূব আফ্রিকা, বোহিমিয়া 
প্রভৃতি স্থানে পিচব্রেণ্ড প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যাঁয়। 

পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড - মুখগহবরের 
উর্ধে মগজের নিম্নভাগে মটর দানার 
মত যে গ্র্যাণ্ড ব৷ গ্রন্থিটি আছে। 
দেহের সব অন্ত:আবী (এণ্োক্রেন 1) 
গ্লযাণ্ডের কাধকারিতার উপরে এর 
বিশেষ একটা নিয়ন্ত্রণ-প্রভাব আছে । 

এটাতে ছয় রকম 

উ বিভিপ্ন হর্মোন 
(1৮৮১-১:] উত্পাদিত হয় 
রি টা বলে জানা গেছে; 

রে / ৬ দেহের স্বাভাবিক 

বুদ্ধি, শক্তি, উদ্যম 
পিটুইটারি গলা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণে 

প্লাগডটির কাধকা রিতা মানব- 
দেহের পক্ষে অপরিহাধ ও অত্য1- 
বশ্ঠক। এর স্বাভাবিকতার অভাবে 
দেহের বৃদ্ধি ও যৌন শক্তি 

বিলঘ্িত ও ব্যাহত হয়; আবার এই 
শ্লাণ্ডের অতি-দক্রিয়তাঁয় অল্প বয়সেই 
যৌনবোধ প্রবল হয়, এবং সব ইন্্রিয়ই 

পিপেট 

অত্যধিক সক্রিয় হয়ে অকালে বার্ধক্য 
আসে। 

পিটুইট্রন __পিটুইটাবি? গ্ল্যাণ্ডের 
অন্যতম হর্মোন 1১ বা জৈব রস; এর 
গ্রভাবে সন্তান প্রসবের সময়ে 

প্রন্থুতির গর্তাধার ( ইউটারাস 1 ) 
স্কুচিত হয়ে সুপ্রনবে সাহায্য করে। 

পিথাগোরাস -_ গ্রীক দার্শনিক ও 
গণিতজ্ঞ; আম্ুমানিক জীবনকাঁল 
570 খুঃ পৃঃ থেকে 500 খুঃ পৃঃ । 

ধ্বনি-বিজ্ঞানে অমূল্য অবদান ; শব্দ- 
তরঙ্গের ক্রমিক পধাবৃত্তির তারতম্য 
সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগ-রাঁগিনীর উদ্ভব 
সম্পকীয় তথ্য প্রচার । গণিতের 
বিভিন্ন আনুপাতিক স্ুত্রের সম্প্র- 
সাঁরণ, জ্যামিতির বিখ্যাত উপপাদ্য 
(পিথাগোরাস থিয়োরেম ) 
প্রবতন । মানবাত্মার অবিনশ্বরতা « 
পুবজন্ম বিষয়ক মতবাদের প্রবততক | 

 পিথাগোরাস থিওরেম - একটি 
জামিতিক উপপাগ্য বিশেষ) সম- 
কোণী ত্রিভীজের অতিভূজের বগক্ষেত্র 
অপর ছুই বাহুর উপরিস্থিত বগ- 
ক্ষেত্রদ্ধয়ের সমষ্টির সমান । 

পিনিয়ন -- যন্ত্ার্ির ক্ষুদ্রীকার দাত- 
কাটা চাকা, ঘা অপর কোন অপেক্ষা- 
কৃত বড় চাকার ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে 

ঘোরে; যেমন, ঘড়িতে নানা রকম 
ছোটবড় 'পিনিয়ন-হুইল থাকে । 

। পিপেট -_ তরল পদাঁথ পরিমাপের 
জন্যে আয়তনের দাঁগ-কাট। সরু কাচ 
নল; রপায়নাগারে মুখ দিয়ে চুষে 



পিরিয়ডিক টেবল 
শপ সসপস্পাা ৮ পতি তি শি 

অল্প পরিমাণ তরল পদার্থতুলে 
নিতে অথবা মেশাতে যে-নল 
ব্যবহার করা হুয়। 

পিরিয়ডিক টেবল-_-মৌলিক 
পদার্থগুলোর পারমাণবিক 
যার হিসেবে তৈরি একটা 

ছক-কাট! পর্যায় ক্রমিক 
তালিক।। বিভিন্ন মৌলিক 
পদার্থের গুণ ও ধর্ষের যে 

পৌন:পৌনিক পর্যায়-ক্রম 
লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানী 

ট মেগডেলিফ ' একটা স্থসন্বন্ধ 

স্ত্র নির্ধারণ করেছিলেন, ৭1 
পিরিয়ডিক-ল নামে পরিচিত। 
এই স্বত্রাহ্গারে তিনি যৌলিক 
পদার্থগুলোকে তাদের গুণ ও ধর্মের 
পধায়ক্রমে সাজিয়ে এই 'পিরিয়ডিক 
টেবল” বা পধায়ক্রমিক ছক তৈরি 
করে গেছেন। একে মেণ্ডেলিফস্ 
পিঝিয়ডিক টেবল' বল। হয়। এতে 

সমগোত্রীয় মৌলিক পদার্থগুলো 
তাদের রাপায়নিক গুণ ও ধর্নাক্রসারে 
এবং পারমাণবিক সংখ্যাহ্থঘায়ী 
নিদিষ্ট ব্যবধানে ও নিটিষ্ট শেণীতে 
বিন্যস্ত রয়েছে । এই ছকে কোন 
মৌলিক পদার্থের স্থান দেখে 
তার গুণ, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যাদি প্রায় 
হুনিিষ্টভাবে অন্রমান করা যাঁয়। 
মেগ্ডেলিফ তার এই পিরিয়ডিক 
টেবলে ততকাল পর্যন্ত অনাবিদ্কৃত 
কতকগুলি মৌলিক পদার্থের স্থান 
শূন্য রেখে সেগুলির আস্তিত্ব ও গুপা- 
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পেট্রোলিয়াম 

গুণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন । 
তার সেই সম্ভাবনা অনুযায়ী পরে 
সে-সব নৃতন মৌলিক পদার্থগুলি 
আবিষ্কৃত হয়েছে। 

পিস্টিল -- ফুলের স্ত্রী-প্রজনন অঙ্গ, 
_প্গ্খ ফুলের মধ্যবতী 

যে-অংশ বীজা- 
| | »ল ধার (গরাশয়, 
/ | রর ওভ্যারি 1)গভমুণ্ত 
৪ (২ ওতাকি (স্িগঅ। 1) এবং 

 উ) এদের সংযোজক 

২৯) গর্ভদণ্ড (স্টাইল 1) 
ফুলের পপিষ্টল' অংশ নিয়ে গঠিত। 
পেট্রল -__ খনিজ পেটোলিয়াম 
শোধন করে যে হাল্ক। দাহা 
তৈল পাওয়। যায় । রাসায়নিক 
হিসেবে পদাঁথ ট। হেক্সেন, হেপ্টেন, 
অক্টেন 1 প্রভৃতি নানারকম হাই- 
ড্রোকার্নের জটিল স'মিশ্রণ মাত্র । 
এ-গুলে। ছাড়। আর৭ অনেক জৈব 
দাহা পদার্থ এর মধ্যে মিশিত 
থাকে । একে গযাসোলিন-ও 
বল হয়। উৎকৃষ্ট হাল্ক1 জালানি 
তেল হিসেবে বর্তমান যুগে এর 
মূল্য সর্বাধিক । মোটর, এরোপ্রেন 
প্রভৃতির সব 'ইণ্টারন্ভাল কম্বাস্গন 
ইঞ্জিন” 1 এই পেট্রলে চলে । 

পেট্রোলিয়াম-_ বিভিন্ন শ্বভাবজাত 
হাইড্রোকার্বমের 1 সংমিশ্রণ। এর 
মধ্যে নানারকম জৈব রাসায়নিক 
পদার্থ ও থাকে | ভূগর্ভে সঞ্চিত এই 
অবিশ্বদ্ধ ঘন তরল দাহ পদার্থ পাম্প 



পেট্রোলেটাম 

করে তোল! হয়। বিভিন্ন দেশের 
পেট্রোলিয়ামের রাসায়নিক গঠন 
'অবশ্য কতকট বিভিন্নবূপ হয়ে 
থাকে; আমেরিকার পেক্োলিয়ামে 
প্যারাফিনের 1 ভাগ বেশি, আবার 
রাশিয়ার পেট্রোলিরামে বেঞিন 
প্রভৃতি হাইড্রোকাবনের আদিকা 

দেখ|যায়। ফ্রাকৃসন্যাল ডিইলেসন 1 
অথাৎ আংশিক বাম্পাকরণ প্রক্রিয়ার 
সাহ।য্যে এই অবিশুঞ খনিজ পেটে।- 
লিয়।ম থেকে পেল, পারাফিন 
অয়েল 1, ভেসেপিন 1 বা পেট্রো- 
লিয়াম জেলি, প্যারাফিন-ওয়া্ 
প্রভৃতি পাওয়। যায়। 

পেট্রোলিয়াম ইথার -- খনিজ 
পেট্রোলিয়ম 1 থেকে প্যারাফিন ? 
শ্রেণীর হাল্কা ও তরল হাইড়ো- 
কাবধনগুলোর যে সংমিশ্রণ পাওয়া 
যায়। এর মধ্যে প্রধানত; থাকে 

পেণ্টেন1 এবং ছেঞ্সেন1 নামক 

ছু'রকম হাইড্রোকাধন | 
পেট্রোলেটাম -_ পেট্রোলিয়াম 
থেকে প্রাপ্ত একটা মিশ্র হাইডৌ- 
কার্বন; একে পেছঠ্োলিয়াম জেলি? 
ব। ভেসেলিন-ও বল! হয়। অবিশুদ্ধ 
থনিজ পেট্রোলিয়াম শোধন করবার 
সময়ে ফ্রাক্্সন্তাল ডিট্টিলেশন 1 
প্রক্রিয়ায় এই নরম পদার্থ ট। পাওয়া 
যায়। ঞ্িনিসট। বিভিন্ন হাইড" 
কাঁবনের সংমিশ্রণে গঠিত; সাদা 
ব1 হুল্দে বর্ণের নরম ( অর্ধ কঠিন ) 
একটা তৈলাক্ত পদার্থ । 

পেন্টোথ্যাল 

পেনাজস।-- গ্রচ্ছায়া। আধা-অন্ধকার 

ছায়া। কোন অনচ্ছ বস্তর বাধা 

পেলে আলোক-রশ্মি প্রতিহত হয়ে 
বাধার পশ্চাতে গাঢ় অন্ধকার চায়! 

টে রঃ এ ১: 

পেন! 

গ্রহণের মায় আম « পেনাল্গ ক 2% 

( আম্র।1) ফেলে, তার দুদকে 
(গোলাকার বস্ব হলে চারদিকে ) 
য অর্ধালোকিত ছায়া পড়ে তাঁকে 

বলে পেনাস্ব।; যেমন পূর্ণগ্রহণের 

(ইক্রিপস? |সময়ে টাদে পৃথিবীর 
হায়ার চাপদিকে প্রচ্ছায়া পড়ে । 

পেণ্ট। -_ পাচ সংখ্যক, বা পাঁচ গুণ 

বুঝাতে বিভিন্ন শবের পুবে ব্যবহৃত 
হয়, যেমন--পেণ্টাগন, পেণ্টেন 1, 
পেণ্টঝ্সাইড ইত্যাদি । 

পেণ্টোজ-_হৃমিষ্ট ফলের রস থেকে 
প্রস্তত যে-শর্করার ( ফ্রট স্থগার 1) 

অণুতে পীাচটি অক্সিজেন পরমীণু 
থাকে । এর প্রধান বিশেষত্ব হলো 
এ-শ্রেণীর শর্করা! জলীয় হবে সহজে 
গেঁজে যায় না। 

পেণ্টোথ্যাল __ ঘুমের ঘোরে 
অচৈতন্ত করবার একটা ওষধের 
ব্যবহারিক নাম। এট! বাবিটুরেট ? 
জাতীয় রাসায়নিক পদাধ। শঙ্ত- 
চিকিৎসার (সার্জারি ) সময়ে 
শিরার রক্তে ইঞ্জেকপন করে দিয়ে 
রোগীকে অসাড় অচৈতন্য করতে 



'্পাপ্টন 

ব্যবহৃত হয়। এর রানায়নিক নাম 
হলে। থায়োপেণ্টোন'। 

€পেন্টেন--প্যারাফিন শ্রেণীর একটা 
তরল হাইড্রোকাবন, ০5715 
এব তিন রকম আইগলোমার 1 

থাকতে পারে। খনিজ পেট্রোঁ 
লিক্লাম ' থেকে পাওয়। যায়। 

পেন্সিল লেড -- পেন্সিলের সিস্ 
গ্রাফাঁইটে 1 তৈরি, যি” একে 
'লেড পোন্সল” বলে, কিন্তু এতে 
লেড? বা শীস। কিছুমাত্র থাকে 
ন!। গ্রাফাইটের সঙ্গে বিভিন্ন 
অনুপাতে এক প্রকার নরম মাটি 

মিশিয়ে বিতিন্ন ধরণের শক্ত ব। নরম 
পেন্সিল তৈরি করা হয়। 

পেগুলাম -- “দালক যন্ত্র। কোন 
তারী ধাতু-খণ্ড স্ৃতা বা তারে 

ঝুলিয়ে দোলক তৈরি করা হয়। 
দুলিয়ে দিলে ওই ধাতব খণ্ড এদিক 
টিক দুলতে থাকে । এরূপ “দাল 

ধা্য়ার সময়ে স্তা ৭ তারের স্থির 
প্রান্তে যদি অপেক্ষা- 

কৃত ক্ষুত্র কোণ উৎপন্ন 

হয়, আর ওই সুতা 

ব: তারের জন যদি 
অতি সামান্ত হয়, 

১. তাহলে একটা পূর্ণ 
১০ দোল থেতে এই পেপু- 

লামের যে সময় লাগে পেগুলাম 

তা এই স্ত্রাননারে নিদিষ্ট হয়: 

তু 27-; এখানে 7 হলে। সময়, 
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পেনি ওয়েট - উয়? 

পেনিসিলিন 

পেপ্টোনাইজ ড 

পেপ্টোনাইজ ড ফুড 

£ সথতাঁর বা তারের দৈথা, ৫ মাঁধা- 
কষণ-শক্তির ত্বরণ ( আযাক্দিলারেসন 
ডিউ ট্ু-গ্রাতিটি1 ), গাণিতিক 
পংকেত-চিন্ন ন (পাই 12217; 
পেঞলামের এই দোলন-কাল সবদ। 

এরূপ নিয়মিত ও সুনিপ্দিষ্ট থাকে 

বলে ঘড়িতে উহ। ব্যবহৃত হয়। 
এজনের 

একট! পরিমাণ, "24 গ্রেণ। এক 

উয-আউন্স ওজনের কুড়ি ভাগের 
এক ভাগ। 

ক পাপা ''পশিপিলিয়াম 
নোটেটাযা নামক এক প্রকার 

হত্রাক (ফাঙ্গীস 1) থেকে যে জটিল 
জৈব রাপায়ানক পদাথ আবিষ্কৃত 
হয়েছে । একটি শক্তিশালী আযান্টি- 
বায়োটিক 1 ইধপণ; এব প্রয়োগে 

জীবদেহে বিখ্ষে কতকগুলেো। রোগ- 
জীবাণুর বুদ্ধি বন্ধ হয়ে রোগ প্রশমিত 
হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেক- 

জাগার ফ্লেমিং1 আবিষ্কীর করেন । 

পেপনসিন -_ পাকস্থলীর জারক 
রসে উৎপন্ন এক রকম এন্জাইম 1 
পদাথ। খাগ্চের প্রোটিন? উপাদান 
এর রাসায়নিক ক্রিয়ায় পেপ্টোন 1 
নামক টৈব পদাথে বূপাস্তরিত হয়। 
এই পেপ্টোন দেহের মাংসপেশী 
গগন করে। পাকস্থলীর অল্নরসের 

মাধ্যমে বিশেষ জটিল প্রক্রিয়ায় 
এই সব রূপান্তরের কাজ চলে। 

ফুড -_ কৃত্রিম 
উপায়ে পেপ দিন ও প্যান্ক্রিয়া- 



পেরিগায়েনাস 
সপ কপাল পাশ | শী িসীি 

টিন? (প্যান্ক্রিয়াল গ্ল্যা্ড 1) বারা 
অর্ধজারিত খাগ্য । এভাবে খাওয়ার 

আগেই অনেকট। জারিত ও সহজ- 
পাচ্য করে অনেক সময় রোগীকে 
এরূপ লঘু খাছ্য দেওয়। হয়। 

পেরিগায়েনীস _ যে-সব ফুলের 
বৃন্তের শীর্ষভাগ বাটির আকারে 
গঠিত হয়ে দল ব! পাপড়িগুলি তার 

ভিতরে চারধার 

ঘিরে জন্মায়। 

এই শ্রেণীর 
ফুলের বীজাধার 
ব। ওভাঁবি 

থাকে “ই বাটির 
মধ্যস্থলে ; যেমন, 

পেরিগাষেনান ফুল 
(অধণ:শ কাট?) 

চেরি ফুল, করনী ফুল ইত্যাদি । 

পেরিনিয়্যাল প্র্যাণ্ট -- বহু বর্ধ- 
জীবী উদ্ভিদ; যে-সব উদ্ভিদ বহু বছর 
ঝাচে ও ফুল-ফল দেয়। যে গুলির 
ফুল-ফল হয়, আর এক বছরেই মরে 
যায় তাদের বলে আ্যানুয়যাল প্র্যাণ্ট 
অর্থাৎ 'বর্ষজীবী উদ্ভিদ" । 

পেরিমিটার--চতুদিকস্থ সীমারেখার 
দর্ঘা; কোন ত্রিভূজের পেরিমিটার 
হলে! বাহু তিনটির দৈর্ধেতর সম । 
বুত্ের (সার্কেল 1) পেরিমিটাঁরকে 
বলে পরিধি (সারুকাম্ফারেন্স 1)। 

পেরিক্ষোপ - যে যন্ত্রের সাহায্যে 
সম্মুখস্থ দেয়াল অথবা অপর কোন 

বাধার অপর দিকের অদৃশ্য বন্র 
প্রতিচ্ছবি দর্শকের চোখে দৃষ্টিগোচর 

পেল্ভিম 

হয়ে ওঠে । চিত্রে সাধারণ এক রকম 
পেরিস্কোপ দেখানে। হয়েছে।_-একট। 
টিনের বা কাঠের চোঁঙের মধ্যে উপর- 
নিচে ছু'খানা আয়না! এমনভাবে 

লাগানে! হয় ষে, উচু 

করে ধরলে বাধার 
%% অপর দিকের অদৃশ্য 
রর বস্তু থেকে আগত 

আ.লোক-বরশ্মি উপর- 
দিকের আয়নায় 
প্রতিফলিত হয়ে 

পেরিক্বোপ চোঁডের নিচের দিকে 

গিয়ে নিচের আয়নায় পুনরায় 
প্রতিফলিত হয়। এই প্রতি 
ফলিত রশ্মি সমকোঁপে বেরিয়ে 
এসে চোঙের নিচের একট! ছিদ্রপথে 
দর্শকের চোখে পড়ে, আর এভাবে 

বস্তটার প্রতিবি্থ তার দৃষ্টি 

গোচর হয়ে ওঠে। আয়নার বদলে 

এতে ত্রিকোণ-কাচও (প্রিজম 1) 
বসানে। যেতে পারে। জলের 

নিচে 'সাবমেরিন জাহাজ” থেকে 
উপক্জের দৃশ্তাবলী দেখবার জন্যে 
এরূপ পেরিস্কোপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। 
এরকম পেরিস্কোপে আবার 
দূরবীক্ষণ (টেলিস্কোপ ) যন্ত্র 
ব্যবহার করা যায়, যাতে জলের 

উপরের অনেক দূরবত্তী বন্তও যন্ত্রের 
মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে । 

- মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে 
সংলগ্ন (দেহের পশ্চাদ্দেশের) শ্রোণী- 
হাড়ের কাঠামো, যার সঙ্গে পদছ্য়ের 



এট দেহকাণ্ডের 
০২18 নিয়স্থ অনেকটা 
ঠা গোলাকার 

/1| একক অস্থি- 

এ সংস্থান ;» একে 
1/৭ শ্রোণীচক্র, বা 

বস্থি-কাঠামো ও 
বলা হয়। পেল্ভিস বা! শ্রোণীচক্র 

এনার্জি __ বিশেষ 
অবস্থিতি বা সংস্থানের ফলে পদার্থে 
ষে শক্তি সপ্তাত হয়। কোন উচ্চ 
স্থানে সঞ্চিত জল পোটেন্সিয়্যাল 
এনাজি, বা! স্থৈতিক শক্তি লাভ 
করে। ওই জল নীচে প্রবাহিত 
করলে ওর পোটেন্সিয়্যাল এনাজি 
আবার “কাইনেটিক এনাঁজি' ব গতীয় 
শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জলের 
এপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে 
টারবাইন +, হাইড্রো-ইলেক্টি.ক 
জেনারেটর 1 প্রভৃতি চালানো হয়। 
আবার, একটা জড়ানো তারের 
স্প্রি-এ তার এবপ অবস্থিতির ফলে 
পোটেম্সিয়াল এনাজি জন্মায়) 
টেনে সোজা করতে গেলে জোর 
লাগে ছেড়ে দিলে সবেগে পৃর্বাবস্থ। 
প্রাপ্ত হয। অস্বাভাবিক অবস্থা 
বা সংস্থান থেকে কোন পদার্থকে 
স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে ষে 
পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়, তা 
থেকে পোটেন্সিয়যাল এনাঞ্জির 
পরিমাণ নির্ধারিত হয়। ম্বাভাবিক 
সংস্থানে বা অবস্থায় পদার্থের 
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কোন পোটেন্সিয়াল এনাজি 
থাকে ন।। 

পোটেন্সিয়্যাল ডি ফা রেন্স-- 
তড়িতাবিষ্ট ছুই স্থানের মধ্যে তড়ি২- 
চাপের (ভোণ্টেজ? ) বৈষম্য। 
এরূপ ছুই স্থান যদি কোন তড়িং- 
পৰিবাহী পদার্থের ( কগাক্টির 1, 
যেমন -তামার তার) দ্বার! যুক্ত 
করা যায়, তাহলে তার মাধ্যমে 

তড়িং-শক্তি প্রবাহিত হয়। এই 
তড়িংস্রোত উচ্চ চাঁপবিশিষ্ট স্থান 
থেকে নিয়-চাপের দ্বিকে প্রবাহিত 
হতে থাকে: ভড়িং-চাপের এই 
বৈষম্য ( পোটেন্দিয়যাল ডিফারেন্স ) 
না থাকলে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটবে না। 
তড়িৎ-চাপের এই বৈষম্য (9.0). ) 
ভোন্ট 1 এককে মাপ! হয় । 
পোল -- (1) ম্যাগ্ে্টিক পোল, ব! 
চৌম্বক প্রান্ত । কোন চুন্ক-দগ্ডের 
ছুই প্রীস্তীয় অংশে চুম্বকীয় শক্তি 
প্রবল থাকে, লোহার টুকর| ওই ছুই 

ম্যাগ্সেটিক পোল ও লাইন্স অব ফোর্স 

স্থানে অধিক আক্কষ্ট হয়। এর এক 
প্রাস্তকে বলে চুদ্বকটির 'নর্থ পোল, 



পোলারয়েড 

বা উত্তর-প্রাস্ত ; অপর প্রাস্তকে বলে 
'সাউথ পোল', অর্থাৎ দক্ষিণ-প্রাস্ত । 
চৌম্বক শক্তি উত্তর প্রান্ত থেকে 
বেরিয়ে রেখার আকারে (ম্যাগ্নেটিক 
লাইনস্ অব ফোর্স ) দক্ষিণ প্রান্তে 
পৌছায়। চুম্বকদণ্ডটা স্থৃতাঁয় ঝুলিয়ে 
দিলে, বা সহজে ঘুরতে পারে এমন- 
ভাবে বাখলে, ওর উত্তর প্রাস্ত 
সর্বদা পৃথিবীর মোটামুটি উত্তর দিকে 
ও দক্ষিণ প্রান্ত সর্বদা মোটামুটি দক্ষিণ 
দিকে মুখ করে থাঁকে। চুম্বকের এই 
ধমের উপর ভিত্তি করেই কম্পাস 1 
ব। “দিগদর্শন যন্ত্র তৈরি হয়েছে। 
কোন চুম্বকের ( ম্যাগনেট ) 
চূম্বকীয় আকর্ষণ-শক্তি “ম্যাগ্পেটিক 
পোল ৫ংখ এককে প্রকাশ কর! 
হয়। (2) পৃথিবীর উত্তর মেরু ও 
দক্ষিণ মেরুকে 'নর্থ পোল? ও 'সাউথ 
পোল? বলে, যাঁকে বল। হয় “টেরে- 
হ্রিয়্টাল পোল'। (3) পোল 
আবার দৈধ্যেরও একটা ইংলত্ীয় 
মাপ ১-"5% গজ । 

পোলারয়েড -- আলোক-রশ্মি 
পোৌলারাইজড. (পোলারিজেসন 1) 
করবার জন্যে ব্যবহৃত এক রকম 

পাতলা শ্বচ্ছ ফিল্মের? ব্যবহারিক 
নাম। সেলুলোজ নাইট্রেটের 
(নাইট্রোসেলুলোজ 1) তৈরি এই 
ফিল্মের উপর কুইনিন ও আয়ো- 
ডিমের 1 একটা যৌগিক পদার্থের 
অতি 'সুক্ম (আলগ্রা-মাইক্রো- 
স্কোপিক 1) চূর্ণ মাখিয়ে পোলা- 
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পোলারিমিটার 

রয়ে. তৈরি হয়। এর মাধ্যযে 
আলোকবরশ্মি পোলারাইজ ভ হয়, 
অর্থাৎ বিশেষ একমুখী তরঙ্গ গুলোই 
ওট1 ভেদ করে যেতে পারে? অন্যান্য 
তরঙ্গ আটকে বাদ পড়ে যায়। 
পোলারিজেসন - (1) ইলেক্টিক 
সেলে? এবং ইলেক্ট্রোলিসিস + 
প্রক্রিয়ায় ইলেক্ট্রোডের1 গায়ে 
গ্যাসীয় পদার্থ জমে গিয়ে তড়িৎ 
উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে বাধার ত্যষ্টি 
হয় (ডিপোলারাইজার 1)। (2) 
তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহের ফলে 
আলোকের উদ্ভব হয়ে থাকে । এই 
আলোক-তরঙ্গ তার গতিপথের 
লগ্ঘভাঁবে (ট্রান্সভার্স +, অর্থাৎ উপর- 
নিচে ) সঞ্চালিত হয়। সাধারণ 
আলোক এরূপ তরঙ্গের অসংখ্য 
বিভিন্নমুখী ধারা-প্রবাহের বা রশ্মির 
বিচ্ছুরণে স্থ্টি হয়ে থাকে । বিশেষ 
কৌশলে এ-সব বিভিন্নমুখী তরঙ্গ 
থেকে একমুখী তরঙ্গ পৃথক করা 
যেতে পারে। এই ব্যবস্থাকে বলে 
“পোলারিজেসন অব লাইট” । নিকল 
প্রিজয়1, পোলারয়েড 1 প্রভৃতির 
মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মি বিশেষ 
কৌশলে পরিচালিত করলে একমুখী 
তরঙ্গবিশিষ্ট আলোক, বা “পোলা- 
রাইজড লাইট? পাওয়া ষায়। 

র-যে যন্ত্রের সাহায্যে 
পোলারাইজড.1 আলোক-তরঙ্গের 
স্পন্দমগ্ডলোর গতিপথ পরিবর্তনের 
পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। সাধারণ 



পোলারিক্কোপ 

আলোক-তরঙ্গ তার গতিপথের 
লম্বভাবে স্পন্দিত হয় ; এই সব তরঙ্গ 
স্পন্দন যতটা ঘুরিয়ে বা বেঁকিয়ে 
পোলারিজেনন 1 ঘটানো হয়, তা 
এই পোলারিমিটার যন্ত্রে মাপা সম্ভব 
হয়ে থাকে । 

পোলারিক্কোপ-যে যন্ত্রের সাহায্য 
আলেক-রশ্মির বিভিন্নমুখী তরঙ্গ 
বিশ্লেষণ করে বিশেষ একমুখী তরঙ্গ 
(পোলারাইজড, লাইট-ওয়েভ) পৃথক 
করা যায়। 'নিকল প্রিজম” ব| 
পোলারয়েড 1 ব্যবহার করে এই 
মন্ত্র তৈরি হয়ে থাকে । আবার 

অতি সুম্ম লম্বা ছিদ্রপথে আলোক- 
রশ্মি পরিচাপিত করে অন্গরূপ অপর 
ছিদ্রপথে বার করেও আলোকতরঙ্গের 
পোলারিজেনন ঘটা নে। সম্ভব হয়। 

'পোলিওমাইল্িটিস--শিশুপক্ষাঘাঁত 
রোগ; ভাইরাস? ঘটিত একট 
সংক্রামক ও দুরারোগ্য ব্যাধি । এতে 
সাধারণতঃ শিশুদের মেরুদণ্ডের 
শিরা-রজ্ছুর প্রদাহ ও বিকৃতি ঘটে । 

পোলোনিয়াম -- একটি তেজক্রিয় 
মৌলিক পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 
210, পারমাণবিক সংখ্যা 48) 

বেডিয়ামের + তেজক্ষিয় বিভাজনের 
এক পর্যায়ে এর উত্পত্তি হয়। এজন্য 
একে “রেডিয়াম-এক'ও বলা হয়। 
এর থেকে আবার আল্ফা 1 কণিকা 
বিচ্ছুরিত হয়ে হয়ে পদার্থটি ক্রমে 
শীসার় বূপাস্তরিত হয়ে যায় ( ট্রাব্স- 
মুটেসন-অব-এলিমেন্ট 1)। 
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প্রন্টোসিল _- সাল্ফোনেমাইভ 1 
শ্রেণীর একটি লাল্চে রাসায়নিক 
পদার্থ, (5091ব29)। জীবের 
দেহাভ্যন্তরে এটা রোগ-জীবাণু 
(ব্যাকটেরিয়া 1) ধ্বংস করে, কিন্ত 
দেহের বাইরে জীবাণুদের উপরে 
এর কোন রিয়া লক্ষিত হয় না। 

প্রস্টেট গ্ল্যা্ড-_ পুরুষের মৃত্রাধারের 
ঠিক নিচে সংলগ্ন গ্রন্থিবিশেষ; এই 
গ্যাগড থেকেই যৌন উত্তেজনাকালে 

শুক্ররস নির্গত 
হয়। বয়স্ক 
লোকের কখন 

কখন এই 

গ্ল্যাগুটির কাধ- 
কারিতা কমে 

প্রষ্ঠেট গ্লাণ্ড বা যৌন-গ্রস্থি যায় এবং আয়- 

তনে বেড়ে গিয়ে মৃত্র-নালিতে চাঁপ 
পড়ে, যার ফলে মৃত্রকচ্ছত। দেখ! দেয় । 

৷ প্রস্থিসিস- চোখ, হাত, পা প্রভৃতি 

্পাপসপেসদিপাশপাপাপপছপপপাপিপাাপপপস পল পাপী শপ তি তি তন তিশা 

কোন অঙ্গহানি হলে ততস্থানে রুত্রিম 
অঙ্গ সংস্থাপনের প্রযুক্তি বিদ্যাঃ 
বিশেষতঃ কৃত্রিম চক্ষ সংস্থাপন । 
প্রস্ছেটিক সার্জারি --এত বিষয়ক 
শত্ব-চিকিৎস। 

প্রাইম নাম্বার _- মৌলিক সংখ্যাঃ 
যে সংখ্যা এক ব! সেই সংখ্যা ব্যতীত 
অপর কোন সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য 
নয় ; যেমন--17, 19, 53 প্রভৃতি 

। প্রীইম মেরিডিয়ান -_ মূল দ্রাঘিষা 
[ 
|] 

| 

রেখা) যে ভ্রাঘিম। ব৷ দেশাস্তর-রেখা 

( লঙ্গিচিউড 1) ইংলগ্ডের গ্রীনউইচ 



প্রাইমারি 

সহবের উপর দিয়ে গেছে বলে 
মানচিত্রে অস্কিত কর! হয়। এই 
দ্রাঘিম।-রেখাকে ০১ ধরা হয়, এবং 
ম্যাপে তার পূর ৪ পশ্চিমে ডিগ্রি 
এককে পৃথিবীর মেরুদয়ের সযোজক 
“দেশাস্তর রেখা” অঙ্কিত হয়। 

প্রাইমারি কয়েল - ইগ্ডাক্সন 
কয়েল?, ট্রান্সফর্মারা' প্রভৃতি 
বৈছ্যতিক যন্ত্রে যে তার-কুগডলীর 
মধো বাইরে থেকে ভড়িং-প্রবাহ 
দেয়া হয়। অন্তর্বর্তী এই তার- 
কুগ্ডলীর বৈছ্যতিক শক্তির প্রভাবে 
ইগ্াঝ্সনের 1 ফলে বহিস্থ দ্বিতীয় 
তার-কুগুলীর (সেকেগ্ডারি কয়েল 1) 
মধ্যেও তড়িৎশক্তি সঞ্চারিত হুয়। 

প্রাইমারি সেল -- বিভিন্ন পদাথের 
রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে তড়িৎ 
উৎপাদনের যন্ত্র। সাধারণ “ভোপ্টেইক 
মেল? 1 $ যেমন-ডেনিয়েল মেল, 
লেক্ল্যান্ম সেল প্রভৃতি । বিভিন্ন 
পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে 
এ-সব সেলের মধ্যে ইলেক্টে মোটিভ 
ফোর্স? স্যষ্টি হয়ে থাকে । তড়িৎ- 
পরিবাহী তারের মাধ্যমে এর থেকে 
তড়িত্প্রবাহ নিয়ে বিভিন্ন কাজে 
ব্যবহার করা হয়। আবার স্টোরেজ 
ব্যাটারি 1, বা আযাকুমুলেরটকে 1 
বলে “সেকেপ্ডারি সেল? । 

প্রাইমারি কালার -- প্রাথমিক 
তিনটি রং--লাল, হুল্দে ও নীল। 
এই তিনটা বং উপযুক্ত অনুপাতে 
মিশিয়ে অন্তান্ত বিভিন্ন বং তৈরি করা 
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যায় । আবার রঙিন সিনেমা-ফিল্মে 1 
ও সাধারণ ফটোগ্রাফিতেও লাল, 
সবুজ ও নীলাভ-বেগুনী রং তিনটি 
প্রাথমিক রং হিসেবে কাজ করে। 
এই তিন বর্ণের আলোঁক-রশ্মির 
যথাঁষথ সংমিশ্রণে অন্যান্য বর্ণের 
রঙিন ছবি ফিল্মে প্রতিফলিত হয়ে 
ওঠে। 

প্রিজম __ ত্রিকোণ কাঁচ-খণ্ড, যাঁর 
ধারগুলে। সমান ত্রিকোণাকতি। 

আবার ছয় কোণ-বিশিষ্ট প্রিজমও 

তৈরি এরূপ 
প্রিজম আলোক সম্পকীয় নানা 
রকম পরীক্ষায় ও যন্ত্রাদিতে 
ব্যবহৃত হয়। কোয়ার্জের1 প্রিজম 
দিয়ে অদৃশ্ত অতি-বেগুণী (আলট্রী- 
ভায়োলেট 1) রশ্মির পরীক্ষা সম্ভব 
হয়ে থাকে। 

প্রিজমেটিক কম্পাস-_ ভূমি 
জরিপের কাজে ব্যবহৃত এক রকম 
যন্ত্র। গোলাকার যন্ত্রের সঙ্গে এক 
খান। প্রিজঅম 1 এমনভাবে সংলগ্ন 
থাকে, যাতে দুরবতী জিনিসের 
কৌণিক ব্যবধান যন্ত্রের ডিগ্রি-চিহ্নিত 
গোলাকার স্কেলের গায়ে (থিয্োভো- 
লাইট 1) সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত হুয়। 
ওই গোলাকার কম্পাস-যস্ত্রে 1 
থেকে 360” ডিগ্রি-চিহ্নিত স্কেলের, 
দাগ কাট। থাকে। 



প্রিষ্টলি 

ইয়র্কশায়ারে জন্ম 1733 খুল্টাব, 
মৃত্যু 1804 খুস্টাবধ। রসায়ন বিজ্ঞানের 
বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণ।-_হাইড়ো- 
ক্লোরিক আআপিড', সাল্ফাঁর 
ডাই-অক্সাইড, নাইটিক আসিড ? 
প্রভৃতি আবিষ্কার । বস্ততঃ অক্সিজেন 

গ্যাস আবিষ্কীরেই (1774 থৃঃ) 

সমধিক খ্যাতি; কিন্তু ফ্রোজিস্টন 1 
মতবাদে বিশ্বাপী থাকায় অক্সি- 
জেনের প্রকৃত ব্বরূপ নির্ধারণে 
অসমর্থ হন, (ল্যাভয়পিয়ার 1)। 
আমেরিকা যুক্তরাষ্টে শেষ জীবন 
যাপন ও মৃত্যু | 
প্রুফ স্পিরিট -_ ইথাইল আ্যাল- 
কোহলের 1 জলীয় দ্রব, যার মধ্যে 
মোটানুটি মাত্র 50% আালকোহলের 
ভাগ থাকে । এই দ্বনিষ্ন পরি- 
মাণের আলকোহল দ্রবও অগ্নি 
স*ঘোগে জলে দঠে। পৃবে গান- 
পাউডারে 1 বিক্ষোরণ ঘটাতে 
এটা ব্যবহৃত হোত; সামান্য কিছু 
প্রফ ম্পিরিট বেখে জ্বেলে দিলে তার 
উত্তাপে নিকটস্থ গান পাউডার 
জলে উঠে বিক্ষোরণ ঘটায়। 

প্রুজিয়ান র- গাঢ় নীলবর্ণের 
একটা বাঁসায়নিক পদাথ। এর 
রাসায়নিক নাম ফেবিক ফেরো- 
সায়েনাইড, ঢ০$ [ও (0)68] ৪; 

পটাসিয়াম ফেবোদায়েনাইডের সঙ্গে 
কোন ফেরিক? সন্টের রাপায়নিক 
ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। জিনিসট! 
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প্রিস্টলি, জোসেফ--বৃটিশ রাসায়নিক 

প্রোটিন 
০ 

রক পদার্থ হিসেবেই সচরাচর 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

পাপ পি টিক্কা পসপপি পিপি পাশ শীীপশ শিপপিসপী পাশ 

প্রোটন _ মৌলিক পদার্থের নিউ- 
ক্লিয়াসে অবস্থিত ধন-তড়ি২-বিশিষ্ট 
কণিক1। এর ভর (মাস 1) ইলেক্টন 
কণিকার চেয়ে প্রায় 1840 গুণ 

অধিক। পক্ষান্তরে এর তড়িৎ- 

শক্তির পরিমাণ ইলেক্ট নের 1 তড়িৎ- 
শক্তির সমান, কিন্তু বিপরীত-ধর্মী 
( আটমিক স্টণকৃচার1)। 

€প্রীকেইন _ কোকেনের 1 সম 

| 
॥ 

। 
॥ 

1 

] 

ক্রিয়াবিশিষ& নোভোকেইনের? 
অন্তর্ূপ একটি সংশ্লেষিত ওষধের 
বাবহারিক নাম। দীত তোঁলবার 
সময়ে দস্তমূল অসাড় ও বেদনাহীন 
করতে ব্যবহৃত হয়। 

 €প্রাটারগল -- রৌপ্য ও প্রোটিন- 
ঘটিত একটি রাঁপায়নিক পদাথের 
( দিল্ভার প্রোটিনেট ) ব্যবহারিক 
নাম। এর মধ্যে সিল্ভার ও 
প্রোটিনের অতি হুস্মম কিক! থাকে 
পদাথটা জলে দিলে একটা 
কোলয়ড্যাল 1 সলুাপন পা 5য়] যায়। 
জীবাণু-প্রতিরোধক বিশেষ কার্যকরী 
উষধ হিসেবে চোখ ও মুত্র-নালীর 
ক্ষতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

প্রোটিন _ জীবের দেহুকোষ 
প্রধানতঃ যে রাসায়নিক পদার্থে 

গঠিত । জটিল সব জৈব রাসায়নিক 
ক্রিয়ার ফলে জীবদেহে প্রোটিন 
পদার্থের স্যষ্টি হুয়। প্রোটিন আবার 
নানা! রকম আছে, কিন্ধ সব 



প্রোটোজোয়া 

প্রোটিনেই বিভিন্ন অনুপাতে কার্বন, 
হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইটো।- 
জেন থাকে; এ সব ছাড়া কখন 

কখন থাকে সাল্ফার ( গন্ধক ) ও 

ফনস্ফরাস + | বিভিন্ন আমিনো- 
আাদিডের বহু জটিল প্রক্রিয়ায় 
জীবের দেহাভ্যন্তরে প্রোটিনের টি 
হয়ে থাকে । দেহের পুহ্টি ও গঠনের 
জন্যে খাচ্যাদদিতে প্রোটিনের ভাগ 
প্রয়োজনারূপ থাক। দরকার | মাছ, 

মাস, ডিম, মাখন, পনীর প্রভৃতি 
বিভিন্ন খাগ্য হলো প্রোটিন-বহুল। 

প্রোটোজোয়! - এককোঁধী আণু- 
বীক্ষণিক জীবাণু । জীব-জগতের 
ক্ষুদ্রতম এক বিশেষ শ্রেণীর জীবাণুর 
সাধারণ নাঁম। আমিব।1, প্যারা- 
মোসিয়াম, ম্যালেরিয়-প্যারাঁপাইট্ 
প্রভৃতি বিভিন্ন সব জীবাণু এরূপ 
এককোঁধী প্রোটোজোয়! শ্রেণীর । 

প্রোটোপ্লীজ'ম-_জেলির 1 মত যে 
পদার্থে জীবকোষ গঠিত। প্রোটিন 
জাতীয় অতি জটিল গঠনের এক 
রকম কোলয়ড্যাল1 পদার্থ; 
জীবস্ত জৈব কোধ মাত্রই এ-দিয়ে 
গঠিত। 

প্রোডিউসার গ্যাস __ অত্যৃত্তপ্ত 
কয়লার (কোক 1) মধ্যে বায়ু ও 
সামান্ত জলীয় বাশ্পের প্রবাহ 
চালালে একটা গ্যালীয় সংমিশ্রণ 
উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে প্রায় 25% 
কার্বন মনঅক্সাইড (00), 5% 

কার্বন ডাইঅক্সাইড (005), 12% 

প্লীজ মোডিয়! 

হাইড্রোজেন (75 ) ও প্রায় 58% 
নাইট্রোজেন (বিঃ ) থাকে । এই 
গ্যাসীয় সংমিশ্রণ জালাঁনি হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়েথাকে ( কোল গ্যাস, 
ওয়াটার গ্যাস 1 )। 

প্রোফিল্গ্যাকৃটিক _ রোগের আক্র- 
মণাশঙ্ক। দূর করবার জন্যে পূর্বেই 
(স্তস্থাবস্থায় ) যে সব চিকিৎস। কর 
হয়। আরোগ্যকারী নয়, রোগের 
প্রতিরোধক ওষধের ব্যবহার ; যেমন, 
ম্যালেরিয়। না৷ হতে পারে তার জন্যে 

ক্স্থাবস্থায় কুইনিন বা অন্গরূপ কোন 
এষধের বাবহার। 
'প্লাজম - যে জটিল পদার্থে জৈব 
কোধগুলি গঠিত । প্রোটোপ্লাজম + 
হলে। জীব-দেহের সংগঠক কোঁষ- 
গুলির মূল উপাদান; আর সাইটো- 
প্লাজম হলে! জৈব কোষের কেন্ত্রীন 
বস্ত €( নিউক্লিয়াস 1 ) ব্যতীত তাঁর 
অপবাংশ যে অর্ধ-তরল পদার্থে 
গঠিত । জৈব কোষের কেন্ত্রীন হলে! 
নিউক্লিওপ্লীজ ম 1 নামক আর এক 
বিশেষ পদ্দার্থে তৈরি। 
প্লীজ মা __ রক্ত-রদ; রক্তের বর্ণহীন 
অর্ধ-তরল অংশ, যার মধ্যে রক্ত- 
কোষগুলি মিশে ভেসে রয়েছে।' 
দেহের বিভিন্ন জৈবকোষ এবং" 
প্রজনন-কোষের অভ্যন্তরস্থ তরল 
পর্দার্থকেও প্লাজমা বলে। 

প্লীজ মোডিয়া-_ অতি সরল গঠনের 
এক-কোধী জীবাণু শ্রেণী; ধেমন-- 
ম্যালেরিয়া উত্পাদক পরজীবী 



প্লাঙ্বাগো 

(প্াারাসাইট +) জীবাণু, মশকের 
দেহ থেকে ঘ! রক্তে প্রবেশ করে। 

প্লীক্ষাগে! -- গ্র্যাফাইট ; কার্বনের 

একটা স্বাভাবিক আযালোট্রোপ 1 3 
একে আবার ব্রযাক-লেড”ও বলে। 

লেড ব! সীসাকে বলে প্লীচ্ঘাম, যা 
থেকে সীসার সাংকেতিক চিহ্ৃ 2 
হয়েছে ; কিন্ত প্রান্বাগে। সীসা নয়। 

প্রযাটিনাম _ একটি মূল্যবান 
মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন 
0, পারমাণবিক ওজন 19523, 
পারমাণবিক সংখ্যা 78; বৌপ্যের 
মত সাদা কঠিন ধাতব পদার্থ, 
অত্যন্ত ভারী। কোন আসিডে 

ধাতুট। দ্রবীভূত হয় না (নোবল 
মেটাল? ), অত্যধিক তাপসহ। 
ধাতব পদার্থের মধ্যে সব চেয়ে 
মূল্যবান। অস্মিয়াম1, ইরি- 
ডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে 
মিশ্রিত অবস্থায় কোন কোন খনিজ 
পদার্থে পাওয়! যায়। ক্যাটালিস্ট + 
হিসেবে ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে 
বাবহত হয়ে থাকে । মূল্যবান ধাতু 

হিসেবে অলঙ্কারাদিতেও এর কিছু 
কিছু ব্যবহার আছে। 

য়েড -_ তামা, দস্তা, নিকেল 
ও উল্ফাম 1 ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত 
সংকর ধাতু । এতে সাধারণত: 
60%তামা, 24%দস্তা, 14% নিকেল 
ও 2%উলফ্রাম 1 ব! টাংস্টেন থাকে । 
নামে সাদৃশ্য থাকলেও এতে প্র্যাটিনাম 

ধাতু কিছুমাত্র থাকে না। 

199 প্লাষ্টার অব প্যারিস 

বিজ্ঞানী, কিয়েলে জন্ম 1858 খৃঃ, 
মৃত্যু 1947 খুঃ। বিভিন্ন শক্তির 
বিকিরণ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক 
তথ্য আবিষ্কার; 'কোয়াপ্টাম বাদ"? 
উদ্ভাবনেই সবিশেষ প্রপিদ্ধি (1900 
খুন্টাৰ )। এই কোয়াণ্টাম স্ুত্রের 
সাহায্যে পারমাণবিক শক্তি, সৌর- 
শক্তি, বিভিন্ন বর্ণালির আলোক- 
শক্তি প্রভৃতির পরিমাণ নির্ধারণ 
ও তাত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে। 

এই যুগান্তকারী স্ত্র উদ্ভাবনের 
স্বীরুতি স্বরূপ 1918 খুস্টাব্দে পদার্থ- 
বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাঁভ। 

প্যানে ট-__ গ্রহ; সৌর পরিবারের 

বিভিন্ন জ্যোতির্মগুল, যেগুলি নিজ 
নিজ কক্ষপথে সুর্ধকে প্রদক্ষিণ 
করছে; যেমন--(সুধ থেকে দূরত্বের 

পর্যায়ক্রমে ) বুধ (মার্কীরি 1), শুক্র 
(ভেনাস + ), পৃথিবী (আর্থ), 
মঙ্গল (মার্স ), বৃহস্পতি 

(জুপিটার 1 ), শনি (স্যাটান”? ), 
ইউরেনাস 1, নেপচুন 1, প্লুটো 1 । 
এই গ্রহগুলির মধ্যে বৃহষ্পতি গ্রহই 
আয়তনে সর্ববৃহৎ; আর বুধ গ্রহ সব 
চেয়ে ক্ষুত্র। 

প্লাস্টার অব প্যারিস-_ক্যালপিয়াম 
সালফেটের (208504.790)) চূর্ণ। 
পদার্থটার মধ্যে জল দিলে আঠালো 
হয়ে ক্রমে শক্ত হয়ে এটে যায়। 
এ-জন্যে হাত-পা ভাঙলে এ-দিয়ে 

ব্যাণ্ডেজ কর! হয়। 



গ্যাষ্টিক 

প্্যাস্টিক -- যে সব পদার্থ উত্তাঁপে 
গলিয়ে ছাচে ঢেলে বিভিন্ন আকার 
দেওয়া যায়। উচ্চ চাপ ও তাপে 

প্রযাঙিক পদার্থ নরম হয়ে পড়ে, 
স্বাভাবিক অবস্থায় তার কাঠিণ্য 
আবার ফিরে আসে। প্ল্যাষ্টিক মাত্রই 
পলিমার 1 শ্রেণীর পদার্থ; বিশেষ 
জটিল পলিম্যারিজেসন 1 প্রঞ্চিয়ার 
ফলে উৎপন্ন হ্য়। বিভিন্ন প্রকার 
রাসায়নিক গঠনের নানারকম 
প্রযাস্টিক পদার্থ তৈরি হয়েছে। 
সেলুলয়েড 1 ব্যাকালাইট ++, 
নাইলন? প্রভৃতি এপ বিভিন্ন 
শ্রেণীর প্ল্যাস্টিক পদার্থ | 

প্লান্টিড স-_ উত্তিজ্জ জৈব কোষের 
সাইটোপ্রাজমের 1 মধ্যে ভামমান 
অতি ক্ষুদ্র জৈব কণিকাসমূহ; এগুলি 
উত্ভিদদেহের কোন কোন রাসায়নিক 
ক্রিয়। নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ; যেমন-_ 

ক্লৌরোপ্র্যাস্ট 1 কণিকা, ক্লোরো- 
ফিল? বা সবুজ কণ।। 

প্লাসেপ্ট _ জননীর গর্ভাধারের 
অভ্যন্তরে ম্পঞ্জের 
মত সছিদ্র পদার্থে 
গঠিত যে 
জিনিলটা শিশুকে 
্র্থতির সঙ্গে যুক্ত 
রাখে; এই বিশেষ 

পদ্দার্থের মাধ্যমে 
শিশুর রক্তে 
মাতার দেহ থেকে প্লামেন্টা 

থাস্-রস গিয়ে মেশে, কিন্তু উভয়ের 

প্লটোনিয়াষ 

রক্তের আদান-প্রদান হয় না। 
উদ্ভিদের প্লাসেপ্ট1! হলো বীজাধারের 
(ওভারি 1) অংশবিশেষ, যার সঙ্গে 
নিষিক্ত বীজ গিয়ে এটে যায় ও 
ক্রমে পুষ্টি লাভ করে। 

প্লটো-_-একটি নবাবিদ্কৃত গ্রহ; মাত্র 
1930 খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে । 
নেপচুন গ্রহেরও দূরবর্তী একটা 
কক্ষপথে স্ুর্ধকে প্রদক্ষিণ করছে। 
স্থ্য থেকে এর দূরত্ব মোটামুটি 357 
কোটি মাইল। এর আয়তন প্রায় 
পৃথিবীর সমান। আপন কক্ষপথে 
স্থধকে প্রদক্ষিণ করতে আমাদের 
হিসেবে এর 2484 বছর লাগে। 

প্টোনিয়াম _ মৌলিক ধাতু; 
সাংকেতিক চিহ্ন ৪৪, পারমাণবিক 
সংখ্যা 94) অন্ততম ট্রান্পইউরে - 
নিক? এলিমেন্ট। প্রাকৃতিক কোন 
খনিজ পদার্থে অগ্যাপি পাওয়া যায় 
নি; ইউরেনিয়াম 1 থেকে নিউক্লিয়ার 
রিআ্যাক্মনের 1 ফলে পাওয়া গেছে। 
'ইউরেনিয়াম-239,এর সঙ্গে একটা 
নিউট্রন যুক্ত হয়ে ইউরেনিয়াষ- 
239 (আইসোটোপ 1) শি হয়; 
আবার একটা ইলেক্টুন কমিক্লে 
দিলে ত থেকে পাওয়। যায় নেপ- 
চুনিয়ামণ | আবার তার থেকে 
আর একট! ইলেক্ট্রন কমালে স্যষ্টি 
হয় এই প্ুটোনিয়াম। আযাটমিক 
পাইলে এর 940889 আইসো- 

টোপ হ্থষ্টি হয়ে থাকে। ধীরগতি 
নিউট্রন কণিকার সংঘাতে এর 



ফটো-ইলেকটি ক সেল 

নিউক্লিয়ার ফিসন1 ঘটিয়ে আাটম 
বম1 তৈরি হয়ে থাকে । 

ফ 

ফটো-ইলেক্টি ক সেল-_ 
আলোক-রশ্মির প্রভাবে তড়িৎ উৎ- 
পাদন করবার এক রকম সেল 3 

যার ক্যাথোডের 1 গায়ে শিজি- 
য়াম1, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি 
আলোক-স্পর্শকাঁতর কোন পদার্থের 
স্্ট মাখানো থাকে । আলোক- 
রশ্মি পড়লে ওই ক্যাথোড থেকে 
ইলেকৃট্রনের ধাঁরাপ্রবাহ আনো- 
ডের 1 দ্দিকে চলতে থাকে ১ এর ফলে 

খাতব,স্ট (ক্যাথোড ) ॥ 

এ ৫ 
সিদ্দিযামের আন্তরণরযুক | (১ 

নিলুভর-সেট 

ছটেইলেটিক সেল ||] 

সেলের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত 

হয়। আলোক পাতের সঙ্গে সঙ্গে 

এই ভড়িৎ-প্রবাহ সুরু হয়, আর 

আলোক বন্ধ করলেই ভড়িৎ-প্রবাহ 
বন্ধ হয়েযায়। এক রকম বিশেষ 
ধরণের বায়ুশৃন্ত কাচ-নলের মধ্যে 
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এরূপ সেল তৈরি হয়ে থাকে। 
সবাক আলোকচিত্রে (টকি ফিল্ম ) 
এই ফটে।-ইলেক্টিক সেল বিশেষ- 
ভাবে দরকার হয় । আবার, বিশেষ 
ধরণের ফটোগ্রাফি 1, ফায়ার- 
এলার্ম প্রভৃতি যন্ত্রে আলোকের 
অস্তিত্ব ও পরিমাণ নিধারণের জন্তে এ 
এরূপ সেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

' ফটোগ্রাফি __ ক্যামের। যন্ত্রে বিশেষ 
ধরণের প্লেট ব। ফিল্মের উপর 
কোন বস্ত থেকে প্রতিফলিত 
আলোকরশ্মির রাঁপায়নিক প্রতি- 
ক্রিয়ার প্রভাবে প্রতিবিশ্ব ফুটিয়ে তুলে 
তাঁর হুবহু ছবি তোলবার কৌশল । 
ক্যামেরার আপারচারে সংলগ্ন 

লেন্সের মধ্য দিয়ে «ই বন্ত থেকে 
প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি যন্ত্রের 
অত্যন্তরস্থ প্লেট ব। ফিল্মের উপর 
পড়ে । কাচ, পেলুলয়েডা , ব অপর 

কোন ব্বচ্ছ পদাগে এই ফটো গ্রাফিক 
প্লেট ব। ফিল্ম তৈরি; এর উপরে 
সিলভার-ব্রোমাইড (4887), বা 
সিলভার-ক্লোরাইডের (801) 
আস্তরণ দেওয়া থাকে । আলোক- 

রশ্মি এসে এর উপর পড়লে 
রানায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্লেটের 
আস্তরণের মিলভার ক্লোরাইড, 
অথবা ব্রোমীইডের কণিকাগুলে। 
প্রভাবান্বিত হয় । এভাবে, যে বস্তর 

ছবি তোল! হবে তা থেকে 
প্রতিফলিত আলোক-রশ্মির আলো- 

ছায়ার তারতম্য অনুসারে প্লেটের 



ফটে[মিটার 

উপরে বস্তটার একট উল্টো 
প্রতিচ্ছবি (নেগেটিভ ইমেজ 1) 
অদৃশ্ঠভাবে মুদ্রিত হয়ে পড়ে। 
(ডেভেলপিং- এর প্রক্রিয়ায় ওই ছবি 
পরিস্ফুট করে তোলা হয়। পরে 
অন্ধকার স্থানে নিয়ে প্রেটটাকে 
সোডিয়াম হাইপো-সালফেট (সৌডি- 
যাশ থায়োসাল্ফেট, ই ৪55805 
সাধারণতঃ যা “হাইপো” 1 নামে 
পরিচিত ) নামক একটা রাসায়নিক 
পদার্থের সাহায্যে স্থায়ী কর হয়। 
এই প্রক্রিয়াকে বলে ফিকিং। এর 
পরে প্লেটটকে ধুয়ে অতিরিক্ত 
হাইপে! দূর করা হয়। এখন এই 
পরিস্ৃত প্লেটটা শুকিয়ে নিয়ে সিল- 
ভার সপ্ট-মাখানে! বিশেষ এক রকম 
কাগজের উপর চেপে আলোতে 

কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া! হয়। এর 
ফলে প্রেটের উপ্টো প্রতিবিশ্বটা 
পুনরায় উদ্টে গিয়ে কাগজের উপরে 
বস্তুটার প্রকৃত প্রতিচ্ছবিটা উঠে 
যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 

প্রিন্টিং । যোটামুটি এই হলো 
সাধারণ ফটোগ্রাফির কৌশল। 
ফটোমিটার -_ বিভিন্ন আলোক- 
রশ্মির ওঁজ্জল্য তুলনামূলকভাবে স্থির 
করবার জন্তে ঘে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। 

এতে উজ্জ্ল্যের পরিমাণ স্থির 
করা যায় না; বিভিন্ন আলোক- 

উৎসের ওঁজ্জল্য এ-স্ত্রে ক্যাণ্ডেলা? 
এককের মাহায্যে তুলনা করা 
হয় মাত্র । 

ফন 

ফটো-সিন্ছেসিস _- উদ্ভিদের সবৃজ 
পাতায় ক্লোরোফিল 1 (পত্র-হুরিৎ) 
নামক সবুজ বর্ণের এক রকম সুক্ষ 
কণিকা থাকে । এই ক্লোরোফিল 
স্্ধ-কিরণের প্রভাবে বাযুমণ্ডল থেকে 
কার্বন-ডাঁইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প 
টেনে নিয়ে যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন 
কার্বোহাইডেট 1 স্থষ্টি করে,তাকেই 

বলে ফটো-সিস্থেসিন ৷ এভাবে উৎপন্ন 
কার্ধোহাইড্রেটে আত্মসাষ করেই 
উদ্ভিদের দেহ পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হয়। 
ফটো-সিম্থেসিসের রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
নিয্লিখিত সমীকরণ অনুসারে 
ঘটে থাকে £6005+ 6 77505 
0617120)0+6057 এভাবে উৎপন্ন 
কার্বোহাইড়েট, অর্থাৎ শর্করা 
(06771505), উত্ভিদেরা আত্মসাৎ 

করে নেয়, আর কার্বন-ডাইঅক্সাইড 
থেকে মুক্ত হয়ে অক্সিজেন 
পুনরায় বামুমগ্ডুলে মিশে যায়। 
উদ্ভিদের ক্লোরোৌফিল ( পত্র-হুরিৎ) 
এই জৈব রাপায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুতঃ 
ক্যাটালিস্টের 1 কাঁজ করে মাত্র। 

ফন। -- নির্দিষ্ট কোন দেশের বা 
অঞ্চলের প্রাণি-বৈচিত্রয ; যেমন-_ 
ভারতের না” বললে এদেশের 

বিভিন্ব প্রাণিকুলের পরিচয় বুঝায় । 
কোন দেশের উত্ভিদ-বৈচিত্র্যকে বলে 
সেদেশের ফ্লোরা । কোন দেশের 

“ফনা, ও “ফ্লোরা” বিচার-বিশ্লেষণ করে 
তার বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও তৌগোঁ- 
লিক তথ্যাদি জান! যায়। 
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ফর্মযালিন __ ফর্যান্ডিহাইডের 1. ফস্জিন __ বরহীন বিষাক্ত গ্যাস, 
জলীয় দ্রব; এর মধ্যে সাধারণতঃ 

£0% ফর্মযান্ডিহাইভ থাকে । জীবাণু 
প্রতিরোধক ও জীবাণুনীশক পদার্থ 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

ফর্মযাল্ডিহাইভ __ গ্যাসীয় পদার্থ, 
[70703 শ্বাসরোধকারী তীব্র 
গন্ধমুক্ত, জলে দ্রবণীয়। মিথাইল 
আলকোহল 1 থেকে অক্সিডেসন 1 
প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়ে থাকে । জীবাণু 
প্রতিরোধক পদার্থ । প্র্যাহিক-শিল্লে 
৭ বুপ্তক পদার্থ তৈরি করতে এর 
যথেষ্ট দরকার হয়; ওষধ হিসেবে? 
এর ব্যবহার আছে । 

কমিক আ্সিভ -- অন্ন গন্বযুক্ত 
বর্ণহীন একটি তরল আযপিড, 
চ700077; এ-থেকে ধুম নির্গত হয়, 
কোন কিছুতে লাগলে ক্ষয়ে যায়। 

কোন কোন উদ্ভিদ ও পিপঁড়ের দেহে 
ফমিক আামিভ আছে। সোডিয়াম 
ফর্মেট 1 থেকে রাপায়নিক প্রক্রিয়ায় 
উৎপন্ন হয়ে থাকে । চর্ম-শিলে 
(ট্যানিং 1) ও রঞ্ধন-শিল্লে (ডাইং 1) 

যথেষ্ট প্রয়োজন হয়; আবার 
ইলেক্ট্রো-প্রেটিং 1 প্রক্রিয়ায়ও এর 
ব্যবহার আছে। 

ফল্স রিব স -- বক্ষ-পঞ্জরের নিচের 
দিকের যে-সব হাড় (পাঁজর) মেরু- 
দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে, কিন্ত সামনে 
বক্ষাস্থির সঙ্গে যুক্ত ন৷ হয়ে পার্বতী 
অন্য পাঁজরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। 

(ফ্লোটিং রিবস+ )। 

00012; পদার্থটার অন্য নাম 
কার্বোনিল-ক্লোরাইভ । শ্বামরোধ- 
কারী তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। আগেকার 
দিনে বিষাক্ত গ্যাস হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হোত। রঞ্জন শিল্পে এর 
কিছু বাবহার আছে। 

ফস্ফরাস--মৌলিক পদার্থ; সাংকে- 
তিক চিহ্ন ০; পারমাণবিক ওজন 
30:98, পারমাণবিক সংখ্যা 15 
সাধারণত; এর ছু-রকম আালো- 
ট্রোপ1 দেখা যাঁয়”_রেড-ফস্করাঁপ 
ও হোয়াইট-কস্ফরাস। হোয়াট 
কস্ফরাঁস সাদ] (ঈষৎ হল্দে) কঠিন 
পদার্থ, অত্যন্ত বিষাক্ত ৫ দাহাং 
সাধারণ তাঁপেই (30” সেটিগ্রেড ) 
জলে ওঠে । বেড-ফস্ফরাস গাঁ 
লাল বর্ণের; এট তেমন বিষাক্ত 
বা দাহা নয়। মৌলিক ফস্ফরাস 
সহজ-দাহা বলে স্বাভাবিক অবস্থায় 
পাওয়। যায় না) বিভিন্ন ফস্ফেট, 
বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম ফসফেট 
08502054)5, রূপে পাওয়। যায়। 
জীবদেহের পক্ষে ফসফরাস একট 
অত্যাবশ্যক উপাদান ; জীবদেহের 

হাড়ের প্রধান উপাদানই হলে! 
ক্যালসিয়াম ফস্ফেট। ফস্ফরাস- 
ঘটিত পদার্থ (বিভিন্ন ফস্ফেট 1, 
হ্থপার-ফস্কেট 1 প্রভৃতি ) জমির 
সাররূপে ব্যবহৃত হয়। দেশলাই 

শিল্পে দাহ পদার্থরূপে রেড-ফস্ফরাস 
ব্যবহার কর! হয়। 
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কস্ফর ভ্রোঞ্জ __ তামা, টিন ও | 
ফস্ফরাসের সংকর ধাতু; অত্যন্ত 
কঠিন, সহজে ক্ষয় হয় ন।। মোটবের 
বেয়ারিং 1, গিয়ার প্রভৃতি এ-দিয়ে 
তৈরি হয়। সমৃদ্রজলের শগয়কারী 
প্রভাব থেকে বরঞ্চ করবার জন্তে 

জাহাঁজের তলদেশ তৈরি করতেও 
এর পাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

ফস্কাইট - ধাতব পদার্থের সঙ্গে 

ফম্ধ্রাস-আিডের (75505 ) 

রাসায়নিক ক্রিয়।র ফলে উৎপন্ন সন্ট | 
ফপুকরাপ অক্সাইড (0805) ও 

জলের রাসায়নিক মিলনে ফসফরাস 
আযমিড উৎপন্ন হয়। 
ফস্ফাইড -. ধাতব পদার্থের সঙ্গে 
ফম্ফরামের সরাসরি মিলনে যে 
সকল যৌগিক পদার্থ (বাইনারি 
কম্পাউণ্ড 1) উৎপন্ন হয়; যেমন-_- 
আলুমিনিয়াম ফস্ফাইড, £], 
ক্যালপিয়াম ফস্ফাঁইড, 0৪59, যা 
জলের সংস্পর্শে জলে ওঠে । 

ফসফেট -- ফস্ফরিক 1 আসিডের 
(17504) বিভিন্ন সণ্ট। উদ্ভিদের 
পুটি ও বুদ্ধির জন্যে ফস্ফরাস 
দরকার; এ-জন্যে বিভিন্ন ফস্ফেট 
সল্ট জমির সাররূপে বাবহৃত হয়। 
জমিতে ফস্ফরামের অভাব পূরণের 
জগ্তে বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম, 
সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর ফস্ফেট 
সম্ট দেওয়া হয়। 
ফস্ফরিক আসিড -- স্ষটিকাকার 
কঠিন পদার্থ, [7500$7 জলে 

ফাইব্রিনোজেন 

বিশেষভাবে দ্রবণীয়। বাতাসের 
জলীয় বাশ্পের সংস্পর্শে গলে যায় 
এ-জন্যে সাধারণত: পিরাঁপের মত 
ঘন তরল অবস্থায়ই থাকে । ফস্- 
ফরিক আযাসিডের বিভিন্ন সণ্টকে 
বলে “ফস্ফেট? । 

ফস্ফিন -_ ফস্ফিউরেটেড হাইড়ো- 
জেন, 25) বর্ণহীন, বিষাক্ত গ্যাপীয় 
পদাথ। অত্যন্ত দাহা গ্যাস; বায়র 

সংস্পর্শে সাদারণ তাঁপেই জলে ওগে। 
এক রকম বিশেষ দুর্ন্ধযুক্ত। 

ফস্্ফোরেসেন্স -- আলোক বিকি- 
বরণের বিশেষ ধর্ম। কোন কোন 
পদার্থ কিছুক্ষণ আলোকে থাকার 
পরে অন্ধকারেও এক রকম দীপ্তি 
বিকিরণ করে; এদের বলে ফস্- 
ফোরেসেণ্ট পদার্থ । কোন কোন 
খনিজ পদার্থে ও সামুদ্রিক জীবের 
দেহে অন্ধকারে এপ আলোকচ্ছট। 
দেখ। যায় । জোনাকির আলোও এক 
রকম ফস্ফোরেসেন্স। 
ফাইট __ উদ্ভিদ; যেমন_-জিও- 
ফাঁইট হলো যে-সব উদ্ভিদ ভূ-নিয়ন্থ 
শিকড় থেকে অস্কুরোদ্গমের ফলে 
সংখ্যায় বেড়ে যায় ও ছড়িয়ে পড়ে। 
হিলিওফাইট হলে। যে-সব উদ্ভিদ 
সারাদিনের মৌরতাঁপ সহ করেও 
পরিপুষ্ট ও তাজ! থাকে। 

ফাইব্রিনোজেন -- রক্তের একটি 
অতি-হুস্ম তরল উপাদান; কোন 
স্থান কেটে গেলে ক্ষতমুখের রূক্তের 
এই উপাধানটি ফাইব্রিন নামক এক 



ফাইলোরিয়েসিস 

বিশেষ জৈব তস্ততে পরিণত হয়। 
এইরূপ তত্ব-জালে রক্তের জলীয় 
অংশ ঘনীভূত হয়ে চাপ বাধে, আর 
তার ফলেই রক্তপাত বন্ধ হয়। 

ফাইলোরিয়েসিস - রোগ বিশেষ, 
যাতে বিশ্ষে এক জাতীয় পরজীবী 
জীবাণুব (প্যারাসাইট +) আক্রমণে 
অঙ্গ-বিশেষের মাংসপেশীর অভ্যান্তরস্থ 
রক্তবহা কৈশিক নলগুলির মধো 
রক্ত-লসিক1 (লিম্প 1 ) জমে গিয়ে 
রক্তচলাচল ব্যাহত হয়। এর ফলে 

মাংদপেশীতে জল জমে ও পেশীতন্ত- 
গুলি অত্যধিক ফুলে দূষিত হয়। 
সাধারণতঃ; পায়ে এ রোগ হলে বল। 

হয় 'গোদ?; ইংরেজিতে বলে এজি- 
ফেন্টিয়ামিস। 
ফাউলার সলুযুসন -_ পটাসিয়াম 
আর্সেনাইট? নামক একট। রাসায়নিক 
পদার্থের জলীয় বের বিশেষ নাম; 
ইঘধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

ফাঙ্গীস -_ ছত্রাক, অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ? 
এদের দেহে ক্লোরোঁফিল 1 বা পত্র- 
হরিৎ থাকে না। কাজেই সাধারণ 
উদ্ভিদের 'মত পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে 
এরা ফটো-সিস্থেসিস+ প্রক্রিয়ায় 
শর্করা, বা শ্বেতসার তৈরি করতে 

পারে না। সাধারণত; কোন মৃত 

উদ্ভিদ বা জীব-জন্তর বিকৃত দেহাংশ 
আশ্রয় করে তা থেকে এরা! পুঠ্টি-রস 
ংগ্রহ করে বেচে থাকে। 

ফাঙ্গিসাইভ -- যে সব রাপায়নিক 
পদার্থ বিভিন্ন অনিষ্টকর কাঙ্গাস 

ফামে সন 

ধ্বংস করে । অনেক সময় জীবদেহের 
বিভিন্ন স্থানে নানা রকম অনিষ্টকর 
স্স্ম কাঙ্গীস জন্মে দুরারোগ্য ক্ষত 
স্ষ্টি করে। ফাঙ্গিসাইড" জাতীয় 
বিষাক্ত পদাথ এদের বিনষ্ট করে। 

ফার্ণ __ শৈবাল শ্রেণীর এক জাতীয় 
অপৃষ্পক উদ্ভিদ। পৃষ্পহীন বলে 

চপ, ॥ এদের বীজ উৎপত্তি 
সি ৪2 ঘটে না) এজাতীয় 

দস্ছি। উদ্ধিদের ম্বকীয় 
দেহাভ্যন্তরস্থ পুং- 

| কোষ এ স্ত্রী-কোষের 
'ফাব গালীয় সংযোগে নুতন 

উদ্ভিদ উদ্ভিদের হি হয়। 

ফার্সেন্টেসন- গাঁজন ক্রিয়া : বিভিন্ন 
জৈব পদার্থে ঈস্ট 1, ব্যাক্টেরিয়| 1 
প্রভৃতির জীব-ধম্ী এঞ্জাইমের 1 
প্রভাবে যে রাসায়নিক পরিবততন 
ঘটে। যেসকল এধাইম 1? পদ্দাথ 
এই গাঁজন বা কার্দেপ্টেমন ক্রিয়। 
ঘটায় তাদের বলা হয় ফার্মেণ্ট। 
বিভিন্ন শর্করা জাতীয় পদার্ের 
জলীয় দ্রবে 'জাইম্স” 1 নামক বিশেষ 
এক রকম এঞ্াইমের ( ঈষ্ট1 ) 
প্রভাবে এপ রাসায়নিক পরিবর্তন 

( ফার্েন্টলন ) ঘটে থাকে । ওই 
এঞ্জাইম এই প্রক্রিয়ায় মূলত: ক্যাটা- 
লিস্টের কাজ করে। এর ফলে 
আযালকোহল 1 উৎপন্ন হয় এবং 
কার্বন-ডাইঅক্সাইভ গ্যাস বেরোয় £ 
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ফামি 

(আআ লকোহল1) + 2008 

( কার্বন ডাইঅক্সাইড)। 
ফান্মি, এন্রিকে। _- ইটাঁলীয় পদার্থ- 
বিজ্ঞানী; জন্ম 190] থুঃ, অগ্ঠাঁপি 
(1961 থৃঃ) জীবিত । দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিস্ট ইটালী ত্যাগ 
ও আমেরিকায় বসতি স্থাপন | ভারী 
জল (হেভি ওয়াটার 1 ) সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণা । ধীর- 
গতি নিউটন কণিকার সংঘাতে 
ইউরেনিয়াম আইসোটোপের 1 
পরমাধুবিভাঁজনে বিপুল শক্তির উদ্ভব 
হয়, এতদ্বিয়ক তত্ব আবিষ্ষারেই 
প্রসিদ্ধি। এই তত্বের ভিত্তিতেই প্রথম 
“আযাটম বম্ব 1 উদ্ভাবিত হয়। 
1938 খুঃ নোবেল পুরস্কার লাঁভ। 

ফারেন্ছিট--জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী; 
জন্ম 1696 থৃঃ, মৃত্যু 1736 খুঃ। 

উষ্ণতার মাত্র। নির্ধারণের উপযোগী 
এক নৃতন পদ্ধতিতে তাঁপমান যন্ত্র 
উদ্ভাবন, য| তার নামানুসারে 
“ফারেনহিট থার্মোমিটার 1" বলে 
পরিচিত; যাতে হিমাংক 32 
ভিগ্র ও স্ষুটনাংক 212" ডিগ্রি 
চিহিত -- মধ্যবতী ব্যবধান 180 
সমভাগে (ডিগ্রিতে) বিভক্ত। এরূপ 
তাপমাত্রা অবশ্য নিউটনের + পরি- 
কল্পিত, কিন্তু ফারেন্হিট কর্তৃক এর 
কাযতঃ প্রয়োগ ও যস্ত্রনির্যাণ। 
ফারেনহিট ডিগ্রি _ উষ্ণত৷ 
পরিমাপের একক বিশেষ । কোন 
পদার্থের উষ্ণতা বা তাঁপমাত্র। 
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পরিমাপের জন্যে প্রধানত; তিন 
রকম একক ব্যবহৃত হয়--ফারেন- 
হিট, রুমারণ ও সেটিগ্রেড 1 
ভিগ্রি। বাযুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে 
(960 মিলিমিটার, ব্যারোমিটার 1) 
জলের হিমাংক ও স্ফুটনাংক 
উষ্ণতাঁর পার্থক্যের 180 ভাগের 
এক ভাগকে “কারেন্হিট” ডিগ্রি 
ধরা হয়। ফারেন্হিটি স্কেলে 
জলের হিমাঁক ( সেটিগ্রেড 1 
স্কেলের মত) ০” শৃন্ত ডিগ্রি ন৷ 
ধরে, ধরা হয় 32ঘ; স্থতরাঁং এতে 
স্ুটনাংক হবে 32+180-৮ 212শ্, 
কাজেই ফারেন্হিট ডিগ্রি 
সেটিগ্রেড 1 ডিগ্রির চেয়ে অনেকট! 
কম উষ্ণত। নির্দেশ করে; এক ফারেন- 
হিট ডিগ্রি-5/9 সে্টিগ্রেড ডিগ্রি । 

ফারমাকোলজি -- জীবদেহের উপর 
বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন রাসায়নিক 
পদার্থের ক্রিয়া ও তাদের ভেষজ 
গুণ সম্পকীয় তথ্যাদির বিজ্ঞান । 

ফার্টিলাইজার _- উদ্ভিদের বৃদ্ধি ৪ 
পুহ্ঠির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে-সব 
পদার্থ জমিতে সাররূপে দেওয়া হয়। 
নাইট্রোজেন 1, ফসফরাস 1, পটা- 
সিয়াম? প্রভৃতি উদ্ভিদের পক্ষে 
বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান ; কিন্তু 
এ-সব পদার্থ মৌলিক আকারে 
উত্ভিদের| সরাসরি গ্রহণ করতে পারে 
না। এজন্রে বিভিন্ন নাইট্রেট, আযামো- 
নিয়াম1 সন্ট, নাইট্রো লাইম 1, 
বিভিন্ন ফসফেট 1, স্ুপার-ফষফেট 1 



কাল্ক্রাম 

এবং নানা রকম খনিজ পটা- 
সিয়াম সন্ট প্রভৃতি জমিতে সারব্ধপে 
দেওয়া হয়। আবার বিভিন্ন উত্ভতিজ্জ 
পদার্থ পচিয়ে তৈরী কম্পোস্টও 1 
উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 
এর মধ্যেও উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির 
পক্ষে আবশ্যকীয় বাপায়নিক বিভিন্ন 
উপাদান থাকে। 

ফাল্ক্রাম -- যে বিন্দুর ছু"ধারে 
লিভারের দণ্ডটি উপর-নিচে ওঠা- 

ফাল্কাষ __- মামা করে। 

৪ যান্ত্রিক সুবিধা 
লিভার _. লাভের জন্তে 

লিভার ও ফাল্ক্রাল লিভার 
ব্যবস্থায় সুক্মাগ্র পদাথের যে শীষ- 
বিন্দুর উপরে লিভার-দণ্ড স্থাপন 
করাহয়। 

কায়ার ড্যাম্প -_ কয়লার খনিতে 
ঘে-সব দাহ গ্যাসীয় পদাথের সংামশ্রণ 
বেরিয়ে জলে ওঠে ও বিস্ফোরণ 

ঘটায় । এর মধ্যে প্রধানতঃ মিথেন 
(074) ও অন্তাগ্ভ গ্যাসীয় হাইড্রো- 
কাৰন থাকে । এ-গুলে বেরিয়ে 
খনি-গহ্বরের বায়ুর সঙ্গে মিশে যায় 
এবং সামান্ আগুনের সংস্পর্শে ই 
জ্বলে উঠে বিক্ষৌোরণ ঘটায়; আর 
সহসা সারা খনিতে দেই আগুন 
ছড়িয়ে পড়ে ( ডেভি ল্যাম্প 1)। 

ফায়ার এক্ট্রিহুইসার অগ্নি 
নিরবাপণের জন্যে ব্যবহত যন্ত্র। 
বাতাসের অক্সিজেনের সংযোগেই 
আগুন জলে; এ-জন্যে প্রজ্জলিত 
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পদ্দার্থকে বায়ু-সম্পর্কশূন্ত করে অগ্মি- 
নিবাপনের ব্যবস্থা করা হয়। একটা 
লম্ব। ধাতব পাত্রের মধ্যে সোডিয়াম 
কার্নেটের ? (29008) জলীয় 

দ্রব ভরতি 
থাকে এবং 

একটা কাচ- 

পাত্রে সাল- 

ফিউরিক 
আমিড " 

(7290£ ) 

পৃথক ভাবে 
রক্ষিত হয়। 
প্রয়োজনের 

ফাযাঁণ এক্ট্িগ্ুইসার যন্ত্র সময়ে পাত্র- 
টার মুখে চাপ প্লে যাস্ত্রিক ব্যবস্থায় 
ওই কাচপাত্র ভেঙ্গে সালফিউরিক 
আসিড বেরিয়ে এদে সোডিয়াম 
কাবনেটের দ্রবের সঙ্গে মিশে যায়। 
উভয়ের রাসা- 002 সহ 
য়নিক ক্রিয়ার জলের ধারা 
ফলে পাত্রটার ৫৯ 
মধ্যে কার্বন- টি 
ডাই অঞ্া ইড 

(০99) গ্যাস 
জন্মাতে থাকে। নি 
ভিতরের অত্য- || রী 
ধিক চাপে ওই [7 
গ্যাস বেগে রড 
পাত্রের মুখের 
মল দিয়ে বেরিয়ে বন্থুটা যে ভাবে 
প্রজ্ঘলিত পদা- কাজ করে 



ফিউজ 

থের গায়ে লাগে। কার্বন-ডাই- 
অক্সাইড গ্যাস ভারী বলে জ্বলস্ত 
জিনিসটার উপরিভাগ একটা 
গ্যাসীম আবরণে আবৃত হয়ে পড়ে । 
এর ফলে বাতাস না পেয়ে আগুণ 

নিবে যায়। আর এক রকম ফায়ার- 
একগ্রিহ্ুইসার যন্ত্রে কার্বন-টেট্রাক্রো- 
রাইড (0014) ব্যবহৃত হয়; পদার্থ 
টাকে পাইরিন 1 ও বলে। 

ফিউজ ( ইলেক্টি ক্যাল ) -- কোন 
তড়িৎ-চক্রের (সাকিট 1 ) মধ্যে 
নির্দিষ্ট বিভব অপেক্ষা উচ্চতর 
বিভবের তড়িৎ-প্রবাহের গতি বোধ 
করবার জন্যে ব্যবহৃত যান্ত্রিক 
কৌশল । এ-জন্যে অল্প তাপসহ টিন, 
লেড প্রভৃতি ধাতু, বা কোন ফিউ- 
জিবল আযালয়ে+ নিমিত তাঁর 
তড়িং-শ্রোতের প্রবাহ-পথে স্থাপিত 

হয়। নিদিষ্ট তড়িৎ-বিভব অপেক্ষা 
উচ্চতর বিভবের তড়িৎ স্রোত 

প্রবাহিত 
হলেই তাতে 
উৎপন্ন তাপে 
ওই ধাতব 

তার গলে দিয়ে 
তড়িৎ - চক্র 

বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাক, সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহও বন্ধ হয়। 

এই কৌশলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক 

তারে আগুণ লেগে যাওয়ার বিপদ 
নিবারিত হয়। 
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ফিউজিবল আযালয় _-যে সব 
সংকর-ধাতু অল্প তাপেই গলে যায়। 
বিস্মাথ, লেভ, টিন, ক্যাড. মিয়াম 
প্রভৃতি নিম্ন গলনাংকের ধাতুর 
বিভিন্নব্ূপ সংমিশ্রণে এরকম সংকর 
ধাতু তৈরি হয়ে থাকে। এরূপ 
সংকর-ধাতুর বিশেষ নাম উড. 
মেটাল । সাধারণতঃ 50% বিস্মাথ, 
25% লেড, 12:5% টিন ও 12:5% 

ক্যাড, মিয়াম ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরি 
হয়। ইলেক্ট্রিক্যাল ফিউজে 1? ও 
অগ্রি-নিরোধক যন্ত্রাদিতে একপ ধাতু- 
সংকরের তার ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

 ফিকস্ড আাল্কালি-_ পুে 
সোডিয়াম কাঁবনেট (ি৪£0:05) 
ও পটাসিয়াম কার্নেট (5005) 
নামক আলকালি 1 দুটা এই নামে 
পরিচিত ছিল। আযামোনিয়াম 
কাবনেট উদ্বায়ী বলে তাকে বলা 
হয় ভোলাটাইল 1 আলকালি। 

ফিক্সড এয়ার _- কারন-ডাই 
অক্সাইড গ্যাস, 00%, বায়ুর মত 
অনৃশ্থা, কিন্ত ভারা গ্যাস বলে কখন 
কখন এই নামে পরিচিত হয়। 

ফিক্সড স্টার-_- সেলেশ্চিয়াল শ্ষিয়ারে 
ষে সব তারকার আপেক্ষিক অব- 
স্থানের কোন পরিবর্তন হয় না বলে 
মনে হয়ঃ প্রকৃতপক্ষে অবশ্ত অসীম 
দূরত্বের জন্যেই তাদের পারস্পরিক 
অবস্থানের তারতম্য লক্ষিত হয় না। 
ফ্রব নক্ষত্র পৃথিবীর তুলনায় এরূপ 
একটি স্থির তারকার পধায়তৃক্ত । 



ফিক্সেসন অব নাইট্রোজেন 

ফিক্পেসন অব নাইট্রোজেন 
বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের 
নাইট্রোজেনের রাসায়নিক মিলন 
ঘটিয়ে বিভিরর যৌগিক পদার্থ স্থষ্টি 
করা হয়। বাতাসের নাইট্রোজেনকে 
এভাবে ব্যবহাঁরোপষোগী ষৌগিকের 
মধ্যে আবদ্ধ করাকে বলে “ফিক্সেসন 
অব নাইট্রোজেন'। জীব-জগতের 
পক্ষে নাইট্রোজেনের একাস্ত দরকার, 
অথচ বায়ুমগ্ডল থেকে কোন জীবই 
সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে 
পারে না; এজন্যে এই প্রক্রিয়ার 
সাহায্য নিতে হয়। হাইড্রোজেনের 
সঙ্গে নাইট্রোজেনের মিলনে হয় 
আমোনিয়া, বাঃ 3 বিশেষ ব্যবস্থায় 
বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অক্সি- 
জেনের রাপাঁয়নিক মিলনে তৈরি হয় 
নাইটিক অক্সাইড, 0; এ থেকে 
তৈরি হয় বিভিন্ন নাইট্রেট ও আমো- 
নিয়াম সল্ট ; যা-সব জমির সাররূপে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । কোন কোন 

জীবাণুও আবার বাষুর নাইট্রোজেন 
টেনে নিয়ে জমির মাটিতে নাইকট্রো- 
জেন-ঘটিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ 
হটি করে। এই সব বিভিন্ন প্রক্রিয়ার 
ফলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্যাস 
যৌগিকের মধ্যে সংবদ্ধ হয়; উদ্ভিদ ও 
প্রাণীর মাধ্যমে তা আবার ক্রমে 
বিমুক্ত হয়ে বাযুমগ্ডলে কিরে যায় 
(নাইট্রোজেন সাইকল 1 )। 

-- শাবীর-বৃত্ত, শারীর- 
বিজ্ঞান। জীবদেহের আত্যন্তরীণ 
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ক্রিয়াকাণ্ড ও বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় 
পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান । 

ফিজিওথেরাপি-- আলোক, উত্তাপ, 
তড়িৎ প্রভৃতি এক বা একাধিক 
শক্তির প্রয়োগে কোন কোন বিশেষ 
রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি। 

ফিটাস _- মাতৃগর্ভস্থ পূর্ণাবয়ব শিশু? 
ক্রুণের পূর্ণ পরিণত অবস্থা । 

ফিনল -- কার্বলিক আসিড, 
0০750177 বর্ণহীন স্ষটিকাকার 
কঠিন পদ্দার্থ, বিশেষ এক রকম গন্ধ- 
যুক্ত । জলে দ্রবণীয়, অত্যন্ত বিষাক্ত, 
তীব্র আসিডভ শক্কি-সম্পন্ন ; যাতে 
লাগে তা জলে ক্ষয়ে যায়। এর 

নিশ্তেজ মৃছু দ্রব জীবাণুনাশক ও 
জীবাণু প্রতিরোধক পদার্থ হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে $ এই জলীয় দ্রবকে 
সাধারণতঃ “কার্বলিক লোশন” বলে। 
রঞক পদার্থ ও প্র্যাহ্িক? তৈরির 
কাজে যথেষ্ট ফিনল দরকার হয় 1 

ফিনলপথেলিন -- সাদ! ক্ষ 
শ্টিকাকার পদার্থ, 0০207714004 3 

অত্যন্ত হালকা, আলকোহলে! 

দ্রবণীয়। রঞ্জন শিল্পে দরকার হয় 
আবার গুধধ হিসেবে জোলাপ বূপেও 
এর ব্যবহার আছে । আাল্কাঁলির 1 

সংস্পর্শে এর ড্রব লাল হয়ে যায়, 
কিন্ত আসিডের সংস্পর্শে বর্ণহীন 
থাকে । এ-জন্যে কোন পদার্থ 
আ্যল্কালি, ন! আযসিডভ-গুণসম্পন্ন, 
তা পরীক্ষা করবার জন্তে ইত্ডিকেটর, 
হিসেবে ব্যবহৃত হুয়। 



ফিনাইল 

ব্যাডিক্যাল 067৮-এর রাসায়নিক 
নাম। বেঞিনের 1 (06776) একটি 
হাইড্রোজেন পরমাণুর বিচ্যুতি 
ঘটিয়ে এই “ফিনাইল" র্যাঁডিক্যাল 
পাওয়! যায়। এ থেকেই তৈরি হয় 
ফিনাইল-আযঁমাইন, 06নঠাবানত, 
য। আনিলিন1 নামে পরিচিত। 
(2) ছুর্গন্-নাশক ও বীজবারক 

/ পদার্থ হিসেবে আমরা বাঁজারের যে 
ফিনাইল ব্যবহার করি, তা সম্পূর্ণ 
আলাদ| জিনিস) রজন ও তেল 
ফুটিয়ে এক রকম তরল সাবান তৈরি 
করে তার মধ্যে ক্রিয়োজেট 1 

অয়েল মিশিয়ে সাধারণতঃ এই 
ফিনাইল তৈরি হয়ে থাকে। 
ফিনোলজি -_ উদ্ভিদ ও জীবজন্তর 
দৈহিক গঠন ও জীবন-ধারার উপরে 
স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থা ও জলবায়ুর 
প্রভাব সম্বন্ধীয় তাত্বিক বিজ্ঞান | 

ফিল্ট্রেসন __ তরল পদার্থের সঙ্গে 
১ মিশ্রিত ক্ষ 

কঠিন পদাধাদি 
পৃথকীকরণের 
পদ্ধতি; যাকে 
বাংলায় বলে 

পরিশ্রাবণ, ব৷ 
ছেঁকে ফেলা? । 
ফিণ্টারপেপার, 
ব কোন হুক 
ছিদ্রবিশিষ্ট 

পদার্থের মধ্য 
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ফিনাইলস__ (1) ছাইড্রোকার্বন ? দিয়ে ছেকে এই পৃথকীকরণ সম্ভব 
হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বল! হয় 
ফিল্ট্রেসন ; পরিস্কৃত যে তরল পদার্থ 
পাওয়া যায়, তাকে বলে ফিল্ট্রেট 1 

আর যেজিনিসের মধ্য দিয়ে ছাক! 
হয়, তাঁকে বলে “ফিল্টারঃ। 

ফিলামেণ্ট __ সুক্ষ সুত্র । ইলেকৃচি,ক 
ল্যাম্প, রেডিও-ভাল্ব প্রভৃতির মধ্যে 
টাংস্টেন? প্রভৃতি উচ্চ তাপলহ 
ধাতুর তৈরী যে সরু তার থাকে । ওর 
মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে 
আলোক ও উত্তীপ স্থষ্টি হয়। পূর্বে 
কার্বনের 1 তৈরী ফিলামেন্ট ব্যবহৃত 
হোত, আজকাল সাধারণতঃ তা 

আর ব্যবহৃত হয় না। 

ফিস্ চুলা-_তগন্দর রোগ; এ রোগে 
মলদ্বারে ক্ষত হয়ে তার নাঁলি-পথে 
মল-মৃত্র নিঃস্যত হয়; একট। বিশেষ 
যন্ত্রণাদায়ক দুরারোগ্য ব্যাঁধি | 

ফিসন __ বিভক্ত হওয়া, বা ভাঙ্গার 
প্রক্রিয়। । আযামিব। + প্রভৃতি কোন 
কোন জীবাণুর দেহকোষ বিভক্ত 
হয়ে হয়ে সংখ্যায় তার বেড়ে ষায়। 

আবার তারকাদি জ্যোতিফের দেহ্- 
পিওও বিভিন্ন নৈসগিক কারণে চূর্ণ 
বিচুর্ণ হয়ে যাঁয়--এসব অবস্থাকেই 
বলে ফিসন। নিউক্লিয়ার রিআযাক- 
সনের? সাহায্যে পদার্থের নিউ- 

ক্রিয়া ভেঙ্গে পারমাণবিক শক্তি 
উৎপাদিত হয় (আযাটম বম্ব 1)। 
বিশেষভাবে এই প্রক্রিয়াকে বল! হয় 
“নিউক্লিয়ার ফিসন” 1 । 
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ফিসার, হান্স -_ জার্মান বসায়ন- 
বিজ্ঞানী; জন্ম 1881 থু, মৃত্যু 1945 
থুঃ। রক্তের বাসায়নিক গঠন ও 
ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মূল্যবান গবে- 
যণা। রক্তের লোহিত কণিকার 
রঞ্জক-পদার্থ আবিষ্কারের জন্য 1930 

থৃষ্টাবে নোবেল পুরস্কার লাত। 
কেব্রিফিউজ __ জরের উষধ ; ষে সব 
ওঁষধ জরে ব্যবহৃত হয়। ফেব্রাইল 
মানে জর সঞন্ধীয়? | 

ফেরাস __ লৌহ-ঘটিত বিভিন্ন সণ্ট ; 
যার মধো লোহার পরমাণু বাই- 
ভ্যালেন্ট + রূপে কাজ করেঃ অর্থাৎ 
এরূপ সন্টে লোহার প্রত্যেকটি 
পরমাণুর সঙ্গে দুইটি যনোত্যালেণ্ট 1 
আসিড-র্যাডিক্যাল 1 মিলিত হয়, 
লৌহ-পরমাণু হয় বাইত্যালেপ্টঃ যেমন 
ফেবাস ক্লোরাইড, ৪012, ফেরান 
লালফেট, 76১04. 715৪0), (504 

র্যাডিক্যালশ্টি বাই-ভ্যালেন্ট), ষাকে 
গ্রিন-ভিটিয়ল 1 ( হিরাকস ) বল। 
হয়। ফেরান সন্টগুলেো। সাধারণত; 
হাল্ক। সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। 

ফেরিক -_ লৌহ-ঘটিত বিভিন্ন সণ্ট, 
যার মধ্যে লোহার পরমাণুগুলে! ট্রাই- 
ভ্যালেন্ট রূপে কাজ করে, অর্থাং 

লোহার একট! পরমাণু তিনট। মনে।- 
ভ্যালেণ্ট আ্যা সি ড-র্যাডিক্যালের 

সঙ্গে মিলিত হয়; যেমন--ফেরিক 

ক্লোরাইড, 8৪018, 6780 (ছয়টি 
জলীয় অণু নিয়ে এর স্ষটিক গঠিত 
হয় )। ফেরিক সণ্টগুলে। সাধারণত: 

ফেরোম্যাগ্নেটিক 

হুল্দে বা পাটুকিলে রডের স্কটিকাঁ- 
কার হয়ে থাকে। 

ফেরিক আলাম -- ফেরিক 
পটাপিয়াম-সালফেট, 56 এ (50) ধু ) ৪? 

[8904 24780 1; লোহার সাল- 

ফেট ও পটাসিয়ামের সালফেট সণ্ট 
মিলিতভাবে কেলাস-জলের 24-টি 
অণু (ওয়াটার অব কৃষ্ট্যালিজেলন 1 ) 
নিয়ে পর্দাথটির স্কটিক গঠিত হয়। 
বেগুনী রঙের স্কটিকাকার পদাথ। 
একে 'আয়রন-আযালাম'-ও বলে। 
ফেরোক্রোম- লোহ। ও ক্রোমিয়া- 
মের 1 সংকর ধাতু; এর মধ্যে 
30% থেকে 404 লোহা থাকে। 

ক্রোমাইট + নামক খনিজ পদার্থ 
কার্বনের সঙ্গে মিশিয়ে ইলেক্ট্রিক 
কানেসে উত্তপ্ত করে তৈরি হয়। 

ফেরো-কংক্রিট -- লোহার রডের 
সঙ্গে সিষেপ্ট 1 জমিয়ে বাড়ী তৈরির 
এক রকম কৌশল । বড় বড় অগ্টা- 
লিক সুদৃঢ় করবার জন্ঠে যে ব্যবস্থায় 
লোহার কাঠামোর সঙ্গে গিমেন্ট 
জমানে। হয়। 

ফেরোম্যাগ্নেটিক _- লোহার মত 
অন্যান্ত যে-সব ধাতব পদার্থকে 

চু্ঘকে (ম্যাগনেট 1 ) পরিণত করা 
যায়; ধেমন -- নিকেল, কোবাণ্ট ও 
কতকগুলি ধাতৃংকর (আযালয় 1)। 
চৌনম্বকক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলে বা 

প্রক্রিয়া বন্ধ করলে এগুলির 
চৌম্বকশক্তি কিছু হাঁস পায়, অনেকটা! 
থাকে ; কিন্ত বিশেষ একটা তাঁপ- 



রাম্যাঙ্গানি। 

মাত্রায় (কুবি টেম্পারেচার) চৌনম্বকত্ব 
সম্পূর্ণ হাঁরায়। এই চৌস্বক-বৈশিষ্ট্য 
ধাতুগুলির পারমাণবিক গঠনের ও 
সংস্থানের পরিবর্তনশীলতার ফল। 
ফেরোম্যাল্লানিজ-- লৌহ ও 
ম্যাজানিজ ধাতুদ্বয়ের সংমিশ্রণে 
(30% +* 70%) প্রস্তুত এক বিশেষ 
ধরণের ধাতুসংকর। 
ফেলম্পার -- এক রকম প্রস্তর 
বিশেষ; এটা প্রধানত: সোডিয়াম ও 
পটাসিয়ামের আলুমিনো-সিলিকেটে 
গঠিত। একে কখন কখন “ফেল্ড 
স্পার”ও বল! হয়। গ্রানাইট + প্রভৃতি 
মৌলিক প্রস্তরের প্রধান উপাদান । 

ফেপ্ট -- পশমের তৈরী মোটা বন 
বিশেষ; বোন নয়, যঙ্ত্র-সাহাষ্যে 
পশম চেপে তৈরি হুয়। 
ফোকাস-- কোন লেষ্দের1 ভিতর 
দিয়ে প্রতিসরিত, অথবা দর্পণে 
প্রতিফলিত হয়ে দূরাগত সমাস্তরাল 
আলোক-রশ্রিসমূহ যে বিন্দুতে এসে 

আলোক-রশ্মির 'কোকাঁস' বিন্দু 

সংহত হয়, অথবা সংহত হচ্ছে বলে 
মনে হয়। স্র্খ-রশ্মির দিকে মুখ করে 
একথাঁন। ভত্তল (কন্ভেক্স)1 লেন্স 
ধরলে কিছুদূরে একটা তীত্র আলোক- 
বিন্দু স্থঙ্ি হয়, এটা হলো ওই লেন্সের 
ফোকাস । লেব্স ব৷ দর্পণের কেন্দ্র 
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ফোটোস্ষফিয়ার __ 

ফোটোশ্ষিয়ার 

থেকে ফোকাসের দূরত্বকে বলে 
ফোক্যাল লেংথখ। কেবল আলোক- 
রশ্মিই নয়, উপযুক্ত কৌশলে এক্স- 
রশ্মি, গামা-রশ্মি প্রভৃতি সব রকম 
রশ্মিকেই উপযুক্ত কৌশলে এভাবে 
সংহত বা কেন্দ্রীভূত করে “ফোকাস? 
স্থটি কর! যেতে পারে। 
ফোটন--ফটো-ইলেকটি ক এফেক্ট 1 
প্রভৃতির ক্ষেত্রে আলোককে তরঙ্গ- 
ধর্মী বলে মনে করা যাঁয় না,আলোক 
তখন কণিকা-ধর্মী বলে প্রতিভাত 
হয়। এন্সপ অবস্থায় আলোকের ওই 

কণিকাকে “ফোটন” নাম দেওয়া 
হয়েছে । পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে 
যে, আলোকের প্রত্যেকটি ফোটন 
কণিকায় নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি 
বর্তমান; -- এই শক্তিকে বলা হয় 
আলোকের 'র্যাডিয়েট এনাজি' 11 
তরঙ্গধমের বিচারে আবার বিভিন্ন 
আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন স্পন্দন- 
সংখ্যার উপরে তাঁর এই বিকিরণ- 
শক্তির পরিমাণ নির্তর করে। 

স্র্ব-গোলক 

একট! জলম্ত গ্যাস-পিগু বলে প্রতি- 
ভাত হয়। এই গ্যাস-পিণ্ডের বহিস্থ 
অতুযুজল অংশ, যা আমরা দেখতে 
পাই, তাকে বলা হয় ফোটো- 
শ্ফিয়ার। সৌর দেহের উপরি- 
ভাগের বিভিন্ন হাল্কা গ্যাসের 
প্রণীপ্ত ও অত্যুজ্জল আবরণটাই 
হলে! ফোটোক্ষিয়ার ; এর উত্তাপ 
প্রায় ছ'হাজার ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড । 



ফোর্টিনস্ ব্যারোমিটার 

ফোর্টিনস্ ব্যারোমিটার -_ বিশেষ 
এক রকমের বাযুচাপমান যন্ত্র 
(ব্যারোমিটার 1) এরূপ ব্যারো- 
মিটারের স্কেল স্থির থাকে, তল- 
দেশে সংলগ্ন একট। জ্কু ঘুরিয়ে 
ভিতরের পারা-্তস্ত ওই স্কেলের 
ঠিক গোড়াতে আন! হয়। এর 
সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয়ের 
জন্যে এক রকম লমংশোধন-তালিকা 
থাকে । তা থেকে হিসাব করে 
এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে 
বামুমগ্ডলীয় চাপ সঠিকভাবে নিরূপণ 
কর! যেতে পারে। 

'**ফোবিয়া-ভীতি, আতঙ্ক ; যেমন, 

হাইড্রৌফোবিয়া, জলাতঙ্ক নামক 
রোগ বিশেষ; পাগলা কুকুরের 
ংশনের ফলে যেমন হয়। 

“'(ফো রেজি স-_- তড়িৎ-প্রভাবে 
কোলয়ড্যাল 1 দ্রবণের মধ্যে পদাথ- 

কণিকার সঞ্চরণ-শীলতা ; যেশ্নন-- 

ক্যাটাফোরেসিস হলে! ইলেকট্রো- 
লিপিস" প্রক্রিয়ায় ধন-তড়িতাবিষ্ট 
পদার্-কণিকার খণ-তড়িত্প্রাস্তের 
(ক্যাথোড 1 ) দিকে গতিশীলতা ; 
এপ আবার আযানাফোরেসিস 
হলে! ধণ-তড়িতাবিষ্ট কণিকার ধন- 
তড়িত্প্রীস্তের (আযানোড 1) অভি- 

মুখী ধারাপ্রবাহ। 
ফোণলিক আাসিভ - কোন কোন 
উদ্ভিদের সবুজপত্রে, প্রাণীর যকৃতে ও 
ঈস্টেণ সামান্য পরিমাণে পাওয়। 
যায় ; এক প্রকার জৈব অন্ন পদার্থ। 
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সাধারণতঃ এট] “ভিটামিন বি" নাষে 
পরিচিত । অবশ্য অন্বূপ অনেকগুলি 
জৈব যৌগিকই এ-নামে আখ্যাত। 
পদীর্থটি জীবদেহের রক্ত ও মাংসের 
কোষ বুদ্ধি করে এবং দেহে জীবাণুর 
(ব্যার্কিরিয়া1 ) সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ 
করতে সহায়তা করে। ভিটামিন 1 
বা খাগ্-প্রাণ হিসাবে এট। সাধারণ 
স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় $ 
রক্তশৃন্যতা ( আযানিমিয়া1 ) রোগে 
ওষধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। 
ফোজিল -_ জীবাশ্ম ; অতীত যুগের 
উদ্ভিদ বা! প্রাণিদেহের (বা অংশ 
বিশেষের ) প্রন্তবীভৃত অবশেষ, বা 
পবতগাত্রে তাদের কঙ্কালের ছাপ। 

এ-সবের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাচীন 
যুগের প্রাণী ও জীবজগতের বহু 
অজ্ঞাত তথ্য জানা যায়। 

ফুকোজ ৫পগুলাম -_ প্রকাণ্ড এক 
রকম দৌোলক-যস্ত্র বা পেওুলাম ) 
যাতে ভারী একট ধাতব গোলক খুব 

লঙ্বা ৪ সরু 
তারে ঝুলিয়ে 
দেওয়া হয়, 

আর ছুলিয়ে 
দিলে গোলকট! 
এদিক -ওদিকে 
ছুলতে থাকে । 
এদিকে পৃথি- 
বীর আহ্িক 
গতির জন্তে ছুকোজ, পেছুলান্ 

ভূপৃষ্ঠ নিয়ত ঘুরে যাচ্ছে; ফলে এরূপ 



ফট-পিও 

পেওুলাষ ছুলিয়ে দেওয়ার কিছু সময় 
পরেই দেখ| খায়, ক্রমে গোলকটার 
দোলনস্পথ পরিবতিত হচ্ছে। 
গোলকটার নিচে একট। লম্বা! কাটা 
সংলগ্ন করে নিয়ে এবং তলদেশে 
বালি ছড়িয়ে (তার উপরে ওই 
কাঁটাটা দাগ কাটতে পারে, এমন- 
ভাবে ) গোলকটা ছুলিয়ে দিলে, 
বালির উপরে কাটাটার দাগ 
অস্কিত হতে থাকে । এই দাগ দেখে 
গোলকটার দোলন-পথের পরিবর্তন 
স্পষ্ট লক্ষা করা যায়। ভূ-পষ্ঠ ক্রমে 
ঘুর যাচ্ছে বলে ওই দাগ ক্রমাগত 

সরে বেঁকে যায়, এক থাকে না। 

সুদীর্ঘ তারে বীধা-দোলকটার ড-লম্ব 
মোটামুটি একই থাকে, কিন্তু তল- 
দেশের ভূপৃষ্ঠ ঘুরে যায়ঃ এর ফলে 
গোলকটাঁর দোলন-পথ দৃশ্টত: 
বদলে যাঁয়। এ-থেকে পৃথিবী যে 
ঘুরছে ত। স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এরূপ 
দোলকের দোলন-রজ্জছু অপেক্ষা - 
কৃত দীর্ঘ বলে তার ভূ-লম্ব মোটা- 
মুটি স্থির থাকে; এটা কতকটা 
জাইরোক্কোপের 1 সঙ্গে তুলনীয়। 

ফুট-পাউণ্ড __ কর্ম-শক্তির একক 
বিশেষ । মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ( ফোস 
অব গ্র্যাভিটি? ) এককে এক পাউগ 
ওজনের কোন বস্ত এক ফুট উ'চুতে 

ষে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত 
হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে এরূপ 
বল-শক্তি (ফোন ) প্রয়োগের 
ফলে নিষ্পর কাজের ( ওয়ার্ক ) 

ফ্যাকটর 

পরিমাপের ইংলত্ীয় একক হলো 

কুট-পাউগ্ড?। 
৷ ফুট-পাঁউগ্াল __ ফুট, পাউও ও 

সেকেণ্ডে মাপে কর্মশক্তির একটা 
একক । এক পাউগ্তাল 1 বল-শক্তির 
(ফোর্স) প্রভাবে কোন বস্ততে প্রতি 
সেকেণ্ডে এক ফুট গতিবেগ সঞ্চারিত 
করতে যে পরিমাণ কাক্গ (ওয়ার্ক) 

সম্পর হয়। দি জি. এস. এককের 
হিসাবে এক্সপ কর্মশক্তির একক হলো 
আর্গ 1; এক জুল 1 "৮107 আর্গ। 

অব মার্কারি _- 
মারকিউরিক আইসো-সায়েনেটের, 
[750000)5, বিশেষ নাম; পারদ 
ও হাইড্রোপায়েনিক 1 আপিডের 
রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎপন্ন 
এক রকম সল্ট । বিস্ফোরক পদার্থ; 
মুছ আঘাতেই এট। সশবে অতি দ্রুত 
বিস্ফোরিত হয়। এর সাহায্যে 
গানপাউডার + প্রভৃতিতে বিস্ফোরণ 
ঘটানে। হয়ে থাকে। 

ফুলা্স” আর্থ _ মৃত্তিকা-সদৃশ এক 
শ্রেণীর খনিজ পদার্থ; এর তৈল 
ও চবি জাতীয় জিনিস শুষে নেবার 
বিশেষ ক্ষমতা আছে। এজন্যে বস্ত- 

শিল্পে, এবং তৈল ও চধি শোধনের 
কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদার্থ টা 
প্রধানত: ম্যায়েপিয়াম 1, ক্যাল- 
সিয়াম 1, আযালুষিনিয়াম প্রভৃতি 
ধাতুর পিলিকেটে 1? গঠিত। 

ফ্যাক্টর -কোন সংখ্যার বিভাজক 
রাশিগুলি, অথব! যে-সব সংখ্যা গুণ 



ফ্যাকটিস 

করলে সেই রাশিটি হয়; যেমন-- 
3৮7-2]1, এখানে 7 ও 3 হলো 

21-এর ফ্যাক্টর । 
ফ্যাকৃটিস _. উত্তিজ্জ তেলের সঙ্গে 
রাবারের 1 সংমিশ্রণে গঠিত বিশেষে 
একটা আগলে পদার্থ; বর্ধাতির 
কাপড় তৈরি করতে ব্যবহৃত হ্য়। 

ফ্যাগে - রক্তের সংগঠক 
যে-সব কোষ বহিরাগত জীবাণুদের 

(ব্যাকটেরিয়া! 1 প্রভৃতি) ধ্বংস করে; 
রক্তের শ্বেত-কণিকা কোষ ।ফ্যাগো। 
মানে তক্ষণ বা ধ্বংসকারী । আবার 
এই অর্থে 'ফাজ' শব ও ব্যবহৃত হয়, 

যেমন, ব্যাকৃটি য়ৌফাজ, যা ব্যাক্- 
টেরিয়া ধ্ংম করে; যেমন, কোন 
কোন ভাইরাস 1? । 

ফ্যাট -- জান্তব চবি; বিভিন্ন ফ্যাঁটি 

আযাসিডের 1? বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রিসা- 
রাইড + যৌগিকে গঠিত এক শ্রেণীর 
নমনীয় কঠিন জৈব পদার্থ । বিভিন্ন 
উদ্ভিজ্জ তৈল কিন্তু বিভির ফ্যাটি 
আসিডের গ্রিসারাইভ হলেও এ- 
গুলো সাধারণতঃ তরল অবস্থায় 

থাকে; এদের বলে “অয়েল+, ফ্যাট 
নয়) যদিও রাসায়নিক হিসেবে 
উভয়েই সমপর্যায়তৃক্ত । পক্ষাস্তরে 
পেট্রল 1, কেরমিন প্রভৃতি খনিজ 
তেলগুলে৷ সব স্বভাঁবজাত তরল 

হাইড্রোকার্বন 1 মাত্র। 
ফ্যাটি আসিভ -- এক শ্রেণীর 
জৈব আসিড। এর বিভিন্ প্রকার 
গ্লিসারাইড? যৌগিকই হলো 
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ফ্যার্দঘম -- সমুদ্রজলের 

ফ্যারাড 

জানস্তব চবি ও উত্ভিজ্জ তৈল। ফ্যাটি 
আসিডের সাধারণ ফমুল। হলো 
[00077 এর মধো "তং 

হলো হাইড়োকার্বনের, বা 
কেবলমাত্র হাইড্রোজেনের বিভিন্ন 
সংখ্যক অণু, এবং ০০909 হলো 

এর স্থায়ী আসিড র্যাডিক্যাল 1 ; 

যেমন, হিয়ারিক আযাসিভ, 0নুও 
(0নুও)।6 000] ; একটা ফ্যাটি 

আযাসিভ। এর আবার তিনটা অণুর 
সঙ্গে গ্রিপারিনের মিলনে গঠিত 
গ্লিপারাইড 1 যৌগিকই হলো! গরুর 
চরবি। বিভিন্ন চবি ও তেলের উপা- 
দান হিসাবে গ্রিপারাইডের আকারে 
বিভিন্ন শ্রেণীর শ্বভাবজাত ফ্যাটি 
আাসিডগুলে। পাওয়া যায়। 

গভীরতা 
মাপবার জন্যে ব্যবহৃত ধৈর্যের 
একক 5 6 ফুট» এক ফ্যাদম। 

টার-_ যেষস্ত্রের সাহায্যে 
সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। 
জলের উপরিভাগে স্থষ্ট কোন শব্দ 
জলরাশি তেদ করে গিয়ে সমুদ্রের 
তলদেশ' থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে 
ফিরে আসতে যে সময় লাগে, তা 
এই যন্ত্রেনিণীত হয় । জলের মাধ্যমে 
শব্-তরঙ্গের গতি জানলে এই সময়- 
পরিমাণ থেকে হিসাব কবে জলের 
গভীরতা জানা যেতে পাবে। 

ফ্যারাড -- কত্ডেব্পীরের ? তড়িৎ- 
শক্কি-ধারণক্ষমতা৷ পরিমাপের একক 
বিশেষ । এক “ফ্যারাড' তড়িত্ধারণ- 



ফ্যারাডে 

ক্ষম কণ্ডেক্সারে এক কুলম্ব 1 তড়িৎ- 
শক্তি সধিত হয়ে থাকে, যদি সেই 
কণ্ডেব্পারের প্লেটছয়ের মধ্যে ভড়িৎ- 
চীপ হয় ম্বাত্র এক ভোণ্ট 1 । 

ফ্যারাডে, মাইকে ল-- বুটিশ 
রাসায়নিক চি তড়িৎ-বিজ্ঞানী ; জন 

1791 থৃ:, মৃত্যু 1867 থুঃ। রয়্যাল 
ইনই্িটিউটে স্যার হামফ্রে ডেভির 1 
ছাত্র ও গবেষণাগারের সহকারী । 
গ্যাস তরলীকরণ, এবং কাঁচ-শিল্লের 
রাসায়নিক পদ্ধতির উন্নতি বিধান, 
পারদ বাম্পীকরণ প্রভৃতি বহু মৃল্য- 
বান অবদান ; কিন্তু তড়িৎ-বিজ্ঞানে 
বিভিন্ন মৌলিক তথ্য আবিষ্কারেই 
সমধিক খ্যাতি, বিশেষতঃ ভড়িৎ- 
চুম্বকীয় শক্তি ও তড়িৎ-সংক্রমণের 
তথা আবিষ্কার এবং ভায়নামে! 1 ও 
জেনারেটার 1 যন্ত্র উদ্ভতাবন। তড়িৎ- 

বিজ্ঞানের 'জনক' বলে খ্যাত। 
ফ্যারিংস -- গল-নালির পশ্চাত্তা 
নিয়াংশ; আমাদের খাছ্য-নালির পেছ- 

নের প্রাচীরের 
টন্সিল 1 থেকে 
শ্বামনালির মুখ 
পধ্যস্ত অংশ) 

এর প্রদাহ হলো 

“ফ্যারেঞাইটিস)। 

গল-নালির 'ফ্যারিস এর উপরের 
অংশকে বল! হয় স্যাজোফ্যারিংস, 
নাসিকার পশ্চান্তাগ পর্যস্ত। 

জ্রন্ছোফার, ঘোসেফ ভন --" জার্মান 
পদার্থ-বিজ্ঞানী $ জন্ম 1787 থুস্টা্, 
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মৃত্যু 1826 থুন্টাৰ। সৌরগোলকের 
বহিরাবরণের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপা- 
দানের অস্তিত্ব নির্দেশক “ফ্রনছোফান 
লাইন্স আবিষ্কারে প্রসিদ্ধি। স্ুর্ঘ- 
রশ্মির ধারা-বর্ণালিতে (ব্যাপ্ত 
স্পেক্টীম 1) যে-সব সঞ্চরমান কৃষফ- 
রেখা দৃষ্ট হয় সেগুলিই 'ফ্রন্হোফার 
লাইনন” নামে পরিচিত হয়েছে। 
এ-সব রেখার সঙ্গে বিভিন্ন পরিচিত 

গ্যাসের বিশেষ উদ্দীপ্তাবস্থার রেখা- 
বর্ণালিতে (লাইন স্পেকট্রাম 1 ) 
পরিদৃষ্ট রেখার পারম্পধের সামপ্ুস্য 
ও সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করে সুধের ক্রোমো- 
শ্ষিয়ারের 1 বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান 
আবিষ্কার করেন। এভাবে তৎকালে 
অজ্ঞাত হিলিয়াম 1 গ্যাস ফ্রন্হোফার 
কর্তৃক প্রথমে সূর্যে আবিষ্কৃত হয় এবং 
পরে পৃথিবীতে পাওয়। যাঁয়। 

স্রয়েড, সিগমণ্ড -- অগিয়াবাসী 
মনোবিজ্ঞানী; জন্ম মোরেভিয়ার 
ইছদি বংশে 1856 থু, মৃত্যু 1939 থুঃ। 
প্রথম জীবনে চিকিৎসক, পরে ফলিত 
মনোবিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ । 
বিভিন্ন মানসিক রোগের প্রতিকারে 
মন:সমীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবক ; অব- 
চেতন মনের প্রক্রিয়। বিশ্লেষণ। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিবিধ 
ব্যাপারে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং 
কার্ধকরী প্রয়োগ-বিধির প্রবর্তক । 

ফ্রাকৃস্যাল ডিট্টলেসন-_বিভিত্ 
স্কুটনাংকের নানা রকম তরল 
পদার্থের সংমিশ্রণ থেকে ওই সব 



কাক্টোস 

তরল পদার্থ যে বিশেষ ডিহিলেসন 1 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করা যায়। 
বিভিন্ন তরল পদার্থ বিভিন্ন উষ্ণতায় 
বাম্পীভূত হয়ে থাকে; এজগ্ভে কোন 
মিশ্র তরল পদার্কে কোন নির্দিষ্ট 
উষ্ণতায় স্থিরভাবে উত্তপ্ধ করে 
ওই উষ্ণত অনুযায়ী নির্দিই তরল 
পদ্দার্থটাকে বাম্পে পরিণত করা 
হয় এবং সেই বাষ্প ঠাগ্ডা করে তরল 
পদার্থটা পৃথকভাবে পাওয়া যেতে 
পাবে। এভাবে বিভিন্ন হুনিদিষ্ট 
উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে সংমিশ্রণ থেকে 
বিভিন্ন স্ফুটনাংকের তরল পদার্থ 
একে একে পৃথক করা যায়, আর 
সেগুলি ফাকৃসনেটিং-কলামের বিভিন্ন 
পাত্রে জমতে থাকে । 

ফ্রান্টোস -_ পাঁকা ফলের মিষ্ট রস 
ও ফুলের মধু থেকে যে বিশেষ শ্রেণীর 
শর্করা পাওয়া যায়। একে “ফ্রুট 
স্বগার বা লেভভুলোস-ও 1 বলে। 
অবশ্ত এর রাসায়নিক গঠন সাধারণ 
চিনির মত 0৫+506; কিন্ত 

ভৌত ধর্মের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। 
স্কটিকাকার স্থমিই পদার্থ, জলে 
বিশেষভাবে দ্রবণীয়। 

ক্রিকন্যাল ইলেক্ ্ রসিটি _ ঘর্য- 
তড়িৎ; বিভিন্ন পদার্থের ঘর্ষণে 
উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি। গালা ব! 
কাচের কোন জিনিসকে সিক্ষ বা 

পশম (উল) দিয়ে ঘষলে তড়িৎ-শক্তি 
জন্মায়; স্থতার কাপড় দিয়ে ঘষলেও 
কিছু কাজ হয়। ছোট ছোট 
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কাগজের টুকরা নিয়ে এভাবে 
উৎপন্ন তড়িতের অস্তিত্ব পরীক্ষা 
করা যায়। কিছুক্ষণ ঘষার পরে 
তড়িতাঁবিষ্ট হলে ওই কাচ বা গালার 
জিনিসটাকে কাগজের টুকরাগুলোর 
কাছে ধরলে উৎপন্ন তড়িতের 
আকর্ষণে টুকরাগুলো আকৃষ্ট হয়ে 
ওর গায়ে লেগে যায়। 

ফ্রিজিং পয়েন্ট -- সাধারণ বামু- 
মগ্ডলীয় চাপে (760 মিলিমিটার, 
ব্যারোমিটার 1 ) যে তাপমাত্রায় 
কোন তরল পদাখ ঠাণ্ডা হয়ে 
জমতে স্বর করে, অথাৎ তরল 

অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় 
রূপাস্তরিত হতে থাকে, তাই হলে! 

ওই তরল পদার্থের “ফ্রিজিং পয়েণ্ট? ; 
বাংলায় বলে হিমাঁক উষ্ণতা। 
জলের বেলায় এই উষ্ণতা বা ফিজিং 
পয়েণ্ট হলে 0০ সেন্টিগ্রেড। 

ফ্রিজিং মিকৃশ্চার -_ হিমায়ক 
মিশ্রণ। কোন কোন রাসায়নিক 
পদার্থ (সণ্ট 1 ) জলে দ্রবীভত 
করলে,বা! তাতে বিচুর্ণ বরফ যেশালে 
সেই দ্রবণ বা সংমিশ্রণের উষ্ণতা! 
অত্যধিক হা পায়; এত ঠাঁগ। হয় 
যে, তার সংস্পর্শে জল জমে যায়। 
এরূপ মিশ্রণকে বলে “ফ্রিজিং মিক- 
শ্চার'। দ্রবীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় 
এই মব সণ্ট যে পরিমাণ তাপ শুষে 
নেয় (হিট অব সল্যুসন্ 1) তার 
উপরই ঠাণ্ডা হওয়ার মাত্রা! নির্ভর 
করে। অল্প জলে এক টুকরা বরফ 



ফেন্স পালিশ 

রেখে তার উপর কিছু সাধারণ 
থাচ্য-লবণ ( সোডিয়াম ক্লোরাইড ) 
ছড়িয়ে দিলে বরফের “লেটেণ্ট হিট্ 
অব ফিউসন'-এর 1 প্রভাবে তার 
উষ্ণত1 অত্যধিক হ্বাঁদ পায়, আর তার 
ফলে সংলগ্ন জল জমে বরফে পরিণত 
হয়। কাজেই বরফ ও খাগ্য- 
লবণের মিশ্রণ হলো একটা “ফরিজিং 
মিকৃষ্চার? | (পরিশিষ্ট 1 ) 

ক্রেন্স পালিশ -_ আযালকোহল বা 
স্পিরিটে সেল্যাক 1 (বিশুদ্ধ ল্যাক বা 
গাল ) গলিয়ে যে কাঠের-পালিশ 
তৈরি হয়; এ দিয়ে কাঠের উপরে 
চকচকে ও মস্থণ পালিশ করা হয়। 

ফ্লাই ছইল -_ ইঞ্জিন-সংলগ্ন ভারী 
চাকা, যেটা! সোজাহজি ইগ্রিনের 
শক্তিতে ঘোরে এবং কৌশলে তৎ- 
সংলগ্ন যন্ত্রা্দির চাক। ঘোরায়। এই 
ভারী চাঁকার প্রভাবে ইঞ্জিনের গতি 
নিয়মিত হয় এবং সহস। বন্ধ করলেও 
ইঞ্জিনে মারাত্মক ধাক। লাগে না। 

ফ্লাওয়ার অব সাল্ফার -- বিশুদ্ধ 
গদ্ধকের অতি ্ুম্্ম হালকা! চূর্ণ। 
অবিশ্তুদ্ধ গন্ধক উত্তপ্ত করলে যে ধূম 
উৎপন্ন হয়, সারিমেসন 1 প্রক্রিয়ায় 
তাকে ঠাণ্ডা করে এরপ বিশুদ্ধ সাল- 
ফারের হাল্কা গুড়! পাওয়া যাঁয়। 

ফ্লাস - মল-মুত্রাগারের নালি-পথ 
জলবিধৌত করবার যন্ত্র। শিকল 
ধরে টাঁনলে জল-ভরতি একটা 
বড় পাত্র বা ট্যাক্সের অভ্যন্তরে 
শিকল-নংলগ্র লিভারের? অপর 
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প্রাস্তে সংলগ্ন একটা নিক্নমুখ পাত্র 
উপরে উঠে যায়; আর বায়ুমণ্ডলীয় 
চাপের প্রভাবে তার বাইরের 
ওই পাত্রের __ 
মধ্যে ঢুকে 
একটা বক্র- 
নলের বাকের 

উপর পর্যস্ত 
উঠে পড়ে। শৌচাগারের 'ক্লান' যন্ত 

সঙ্গে সঙ্গে ওই উপরে-ওঠ1 অতিরিক্ত 

জল সাইফন 1 প্রণালীতে বক্রনলের 
ভিতর দিয়ে সবেগে নীচে নেমে 
নালিমুখ ধৌত করে বেরিয়ে যায়। 

ফ্রিন্ট -_ কাচের মত স্বচ্ছ ও অত্যন্ত 
কঠিন এক প্রকার প্রস্তর বিশেষ; 
রাসায়নিক গঠনে সিলিকা মাত্র, 
31021 সিরিয়াম ধাতুর সঙ্গে লৌহ 
মিশিয়ে তৈরি বিশেষ একট ধাতু- 
ংকরকেও বলে “ক্লিট” যাঁর ছোট 

টুকরা 'পিগারেট লাইটার যন্ত্রে 
ব্যবহৃত হয়, লোহার চাকার সঙ্গে 

যার ঘর্ষণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেরোয়। 

ফ্রিন্ট গ্রাস -- অত্যন্ত শ্বচ্ছ এক 
প্রকার সিলিকেট 1 কাচ (গ্লাস1)। 
এব একট বিশেষ উপাদান হলো? 
লেড-সিলিকেট । লেন্স, প্রিজম? 
প্রভৃতি এ-দিয়ে তৈরি হয়। পূর্বে 
বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্ত 
ক্রি? প্রস্তর কেটে তৈরি হোত 
বলে এ-জাতীয় কাচের এই বিশেষ 
নাম দেওয়। হয়েছে। 



ফ্লেমিং 

ফ্লেমিত স্তার আলেকজাতীর _- 
বৃটিশ জীবাণু-বিজ্ঞানী, জন্ম আয়ার- 
শায়ারে 1881 খুং | বিভিন্ন জীবাণু- 
ঘটিত রোগের স্থপ্রসিদ্ধ ওঁষধ 
পেনিসিলিন আবিষ্কার (1929 

খুষ্টাব)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্যার এডওয়ার্ড ফ্লোরি ও আনেস্ট 

চেন-এর সঙ্গে যুক্তভাবে চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ 
(1945 খুঃ) । পেনিসিলিনের আবি- 
ফারক হিপাবেই বিশ্বব্যাপী খাঁতি। 

ফ্লোজিস্টন থিওরি _: পদীথের 
জলন সম্পকীঁয় প্রাচীন মতবাদ। 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত এরূপ 
একটি ভ্রীস্ত মতবাদ প্রচলিত ছিল 
ষে, প্রত্যেক পদার্থেই ফ্লোজিস্টন 
নামক এক রকম জলন-কণিকা। 
বর্তমান; পদার্থট। পোড়ালে এই 
ফ্রোজিস্টন বা জলন-কণিক। বেরিয়ে 
যাঁয়,আর ফ্লোজিস্টন-হীন ছাই পড়ে 
থাকে । বিজ্ঞানী প্রিস্টলি 1 এই মত- 
বাদ ভূল প্রমাণিত করেন। তিনি 
অক্সিজেন গ্যাপ আবিষ্কার করে 
জলনের মূল রহস্তের দ্বার উদ্ঘাটন 
কবেন। অবশ্থ তার এই তথ্যের 
ভিত্তিতে লাযাভসিয়ার 1 জলনের 
প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন । তিনি 
দেখালেন, কোন পদার্থ পোড়ালে 
ফ্লোজিস্টন, বা অন্য কোন কিছু 
চলে ধায় না; বরং বামুর অক্সিজেন 
গ্যাস ওই পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়, 
প্রকৃতপক্ষে পদার্টা পরোক্ষভাবে 
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ফ্লোরম্পার -- 

ক্লোরিন 

ওজনে বেড়ে যায় । এভাবে প্রমাণিত 
হয় ষে, জলন হলে! দাহ্ পদার্থের 
সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেন সংযোগের 
একট" রাসায়নিক ক্রিয়' মাত্র । 

ং রিবস-- বক্ষ-পঞ্জরের একা- 
দশ ও দ্বাদশ হাড় (রিব.) ছুখানা; 
এরা মেরুদণ্ডের ৷... 
সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মা ০ নু 
সত্য,কিন্তু সামনে ২ ঃ 

রি বক্ষা্থি, অথবা ১" ? 
' ২২০/। অন্য কোন পঞ্জ ৮৫ 

রাস্থির সঙ্গে যুক্ত: গর্তে খ। 
হয়ে থাকে না; ফেখটিং রিন রা 

সামনের দিকে এই ছুউখান! ছোট 
পঞ্জরাস্থি অবলম্বন-শৃভাবে ঝুলে 
রয়েছে (ফল্স রিবস1 )। 

খনিজ অবিশুদ্ধ 

ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইভ, 0৪2 । 
বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড 
স্কটিকাকার বণহীন পদার্গ;। কিন্ত 
অবিশুদ্ধ খনিজ অবস্থায় সাধারণতঃ 
লাল্্চে দেখায় । এ থেকেই বেশির 
ভাগ ফ্লোরিন নিফাশিত হয়ে থাকে । 

ফ্লোরা -- কোন দেশের আঞ্চলিক 
উদ্ভিদ-বৈচিত্র । (ফনা 1 )। 

ক্লোরিন _-মৌলিক গ্যাপীয় পদ্দার্থ ; 
সাংকেতিক চিহ্ন 7, পারমাণবিক 
ওজন 19, পারমাণবিক সংখ্য। 9; 

ক্লোরিনের 1 অন্রূপ হল্দে গ্যাস, 
কিন্ত এর বাঁপায়নিক সংষোগ-শক্তি 
সমধিক। ফ্লোরম্পার?+, ক্রায়ো- 
লাইট? প্রভৃতি বিভিন্ন ফ্লোরাইড 



ফ্লোরেসেন্স 

খনিজ থেকে ফ্লোরিন পাওয়া যায়। 
এই গ্যাসীয় ফ্লৌরিন জলে দ্রবীভূত 
করলে পাওয়। যায় হাইড্রোফ্লোরিক 
আঁসিড; যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
কাচ ক্ষয়েষায়। 

ফ্লোরেসেন্স -- বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে কোন কোন পদার্থের বিভিন্ন 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি বিকিরণ 
করবার ধর্ম। কুইনিন সাল্ফেটের 
দ্রব, প্যারাফিন অয়েল প্রভৃতি 
কতকগুলো পদার্থ বিভিন্ন তরুঙ্গ- 
দের্্যের (বিশেষ বিশেষ বর্ণের ) 
আলোকরশ্মি শোষণ করে, এবং 
তার পরিবর্তে অপর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের 
অর্থাৎ অপর বর্ণের রশ্মি বিকিরিত 
করে। এদের এই ধমকে বলে 
'ফ্লোরেসেন্স ;আর ওই সব পদ্দার্কে 
বলে ফ্লোরেসেন্ট পদার্থ। এসব 
পদাথের উপর আলোক-রশ্মি যতক্ষণ 
পড়ে ততক্ষণ এই ফ্লোরেসেন্স ধম” 
থাকে । নিয়ন ল্যাম্পে? নিয়ন 

গ্যাসের এরূপ “ফ্লোরেসেন্স ধমের 

জন্টেই বিশেষ বিশেষ বর্ণ-বিশিষ্ট 
আলোকের উদ্ভব হয়ে থাকে। 
পদার্থের “ফস্ফোরেসেন্ন'' ধর্ম 
আবার অন্্ূপ; মূল আলোক-রশ্শি 
সরিয়ে নিলে অন্ধকারেও কোন 
কোন পদার্থের এক রকম আলোক 
ব। দীপ্তি বিকিরণ করবার ধর্মকে 
বলে ফম্ফোরেসেন্স। 

'ফ্লোয়েম -- উত্ভতিদ-দেহের যে ত্তরে 
রসবাহী কুস্ম নলিকাগুচ্ছ থাকে; 
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বক্সাইট 

বাইট সিমেন্ট 

বল-কক 

উদ্ভিদ-কাণ্ডের ফ্লোয়েম-স্তরের এই 
অতি হুক্ম নলিকা-পথেই উদ্ভিদের! 
মাটি থেকে পি 
খা রস হেয়েছ রর 
টেনে নিয়ে ১১০১ 
সারা দেহে বা 
সরবরাহ 111111111 আইলে 
করে এবং 35270: ) 

সতেজ ও 
পরি পুষ্ট কাণ্ডের বিভিন্ন স্তর 

থাকে । (চিত্রে উত্ভিদ-কাণ্ডের ফ্লোয়েম 
সহ বিভিন্ন স্তর দেখানে। হয়েছে । ) 

-_ স্বতাঁবজাঁত খনিজ আযালু- 
মিনিয়াম অক্সাইড, £১1905$ 3 এই 

খনিজ পদার্থ থেকেই অধিকাংশ 
আযালুমিনিয়াম 1 ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে 
থাকে । কাদা-মাটির মত দেখতে এই 
খনিজ পদীার্থট। হাঁইড্রেটেড 1 (জল 
সংযুক্ত ) আযালুমিনিয়াম অক্সাইড 
যৌগিকে গঠিত | ভারতের নানাঁ- 
স্থানে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়। 

- বিশেষ এক 
শ্রেণীর সিমেণ্ট 1; সাধারণতঃ যার 
প্রধান উপাদান হলো ক্যালসিয়াম 
আযালুমিনেট । ইলেক্ৃট ইক ফানেসে 
বন্সাইট 1 ও লাইম (ক্যালসিয়াম 
হাইড্রক্সাইড 1 ) এক সঙ্গে উত্তপ্ত 
করে তৈরি হয়ে থাকে । এ-শ্রেণীর 
সিমেন্ট অতি ভ্রুত শক্ত হয়ে পড়ে। 

বজ-কক্ -- দগডযুক্ত ফাপা ধাতব 
গোলক, যা জলের ট্যাঙ্কে অতিরিক্ত 
জলম্প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে 



বল-সকেট জয়েণ্ট 

ব্যবহৃত হয়। ট্যাঙ্ক ভরতি হুলে ফাপ। 
বলটা সমস্ত্রে 
ভেসে দণ্ডের 
প্রাস্তীয় ছিপি 
নলমুখে চেপে 

বল-কহ্ এটে দেয়। 

এর ফলে জল-প্রবেশ বন্ধ হয়; জল 
আর ট্যাঙ্ক ছাপিয়ে পড়তে পারে না। 

বল-সকেট জয়েন্ট-_ দেহের বিশেষ 
এক রকম অস্থি-সংযোগ, যাতে 

একখান! হাড়ের গোলাকার প্রান্ত 
অপর হাড়ের গর্তে প্রবিষ্ট থাকে । 
গর্তটা! চবিজাতীয় পদার্থে মহ্ুণ 
থাকায় সংযোগের যদৃচ্ছ সঞ্চালন 
সহজসাধ্য হয়। অনেক লৌহ্-যস্ত্রেও 
এরূপ সংযোগের ব্যবস্থা থাকে । 

বল-বেয়ারিং - গাড়ীর চাকা, বা 
যন্ত্রাদির কোন ঘূর্ণায়মান অংশ 
কেন্ত্র-মংলগ্র যে দের গায়ে আটা 
থাকে, তাকে বলে 'আক্মেল? । এই 

আাক্সেলের 
দণ্ডটা! যাতে 
সহজে ভ্রুত- 

বেগে ঘুরতে 
পারে তার 

জন্যে “ব ল- 

বেয়ারিং'-এর ব্যবস্থা করা হয়। 
গোলাকার একটা ধাতব খাঁচের 
মধ্যে স্বকঠিন কোন ধাতু-নিত্লিত 
কতকগুলো বল পাশাপাশি বসিয়ে 
বল্বেয়ারিং তরি হয়। আক্পেল- 
টার ছুই প্রাস্ত এরূপ ছুট বল- 

বল-বেয়ারিং 

বয়েন্দি _- 

বয়েলিং পয়েন্ট 

বেয়ারিং-এর মধ্যে বসানো থাকে। 
এন্র ফলে আযাক্সেলট! সহজে ও অতি 
্রুত বেগে ঘুরতে পারে। 

পদার্থের প্রবতা ধর্ম; 
বস্ততঃ এট! নিমজ্জিত বস্তর উপরে 
তরল, বা গ্যাসীয় পদার্থের উধ্ৰব€- 
চাপ। সাধারণত: তরল পদাথের 
বেলায়ই এই প্লবতা সমধিক লক্ষিত 
হয়। নিমজ্জিত বস্ত যতটা তরল 
পদার্থ অপসারিত করে তাঁরই 
ওজনের সমান হয় এই উধ্ব-চাপ, 
ব!প্রবতার পরিমাণ (আফিমিডিস 
প্রিক্সিপ ল 1) এজন্যে তরল পদার্থে 
নিমজ্জিত অবস্থায় বস্তর ওজন কম 
মনে হয়; অপসারিত তরল পদার্থের 
ওজন ওই বস্তর প্রকৃত ওজন থেকে 
কমেযায়। বাধুরও প্লবতা আছে; 
এজন্যে কোন বস্তর প্রকৃত ওজন 

জানতে হলে বায়ুর প্লবতা-জনিত 
ওজন-হাম সংশোধন কর। দরকার । 
অবশ্য এই পাথক্য এত সামান্য ষে, 
সাধারণতঃ বস্তর বায়ু-মধ্যস্থ হাস- 

প্রাপ্ত ওজনকেই তার প্রকৃত ওজন 
বলে ধর। হয়ে থাকে । 

বয়েলিং পয়েণ্ট __ স্ফুটনাংক ; যে 
উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থ ফুটতে 
থাকে। প্রত্যেক তরল পদার্থই 
তাঁর একট] নির্দিষ্ট উষ্ণতা, বা তাপ- 
মাত্রায় ফোটে ; ফোটে, যখন ওই 
উত্তপ্ত তরল পদার্থে উৎপন্ন সর্বোচ্চ 
বাম্পীয় চাপ বহিস্থ বামুমণ্ডলীয় 
চাপের বেশি হয়। এই ক্ষুটনাংকে 



বয়েল, রবার্ট 

এলে তরল পদার্থের বাষ্প উখিত 
হতে থাকে । বহিস্থ বায়বীয় চাঁপের 
তারতম্যে ক্ষুটনাংকেরও তারতম্য 
ঘটে থাকে ? পর্বতশিখরে বায়ুর চাপ 
কম বলে জল অপেক্ষাকৃত অল্প তাঁপেই 
ফোটে; নিম্নভূমিতে বেশি উত্তাপ 
দরকার হয়। কোন তরঙ্গ পদার্থ 
স্বাভাবিক বায়ুমগ্ডলীয় চাপে (760 
মিলিমিটার পারার ওজন ;-ব্যারো- 
মিটার 1) যে উষ্ণতায় ফুটতে আরস্ত 
করে তাকেই সাধারণভাবে তার 

“ক্ুটনাংক উষ্ণতা” বল! হয় । 
বয়েল, ববাট -- আয়াবল্যাগুবাসী 
খ্যাতনাম। বিজ্ঞানী, জন্ম 1627 থৃঃ, 
মৃত্যু 1691 খৃঃ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্া- 
লয়ের অধ্যাপক এবং রয়্যাল সো- 

সাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । বিভিন্ন 
গ্যাসের আয়তন ও চাপ সম্বন্ধীয় 
সাধারণ সুত্র (বয়েল্ম-ল 1 ) 
আবিষ্কারেই বিশেষ প্রসিদ্ধি। 

বয়েল্স-ল --. কোন নিদিষ্ট 
উষ্ণতায় নিদিষ্ট পরিমাণের কোন 
গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন তার 
উপরে প্রদত্ত চাপের বিপরীত 
আনুপাতিক হয়, অর্থাৎ চাপ বাড়লে 
আয়তন তদন্ছপাতে কমে, চাপ 

কমলে আয়তন আবার তদনুপাতে 

বাড়ে। সুতরাং নিদিষ্ট পরিমাপ 
কোন গ্যাসের চাপ ও আয়তনের 
গুণফল পর্দা সমান হবে। বিজ্ঞানী 
বয়েলের এই গ্যাসীয় নিয়ম 
সাধারণতঃ কোন গ্যালের পক্ষেই 
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২৮০ পপি ৮ পপ তি পট স্পস্ট পপ পাশ শি পিসি িপীস্পীপা পপি পাপ পাপা 

৮ শট িশ্শ পিপ্্পি  শিশি  ৮ শেপ শট পপি পপি শা পাশ 5 স্পট ৩ 

শি সপ শপ পপি পপ পিসী পাশ পপি ৮ ৮ পা ৩ 

ল পিপিপি ও শা? পপি শী আন 

বহু, অধ্যাপক সত্যে নাথ 

সম্পূর্ণপ্ূপে খাটে না। যদ্দি কোন 
গ্যান এই নিয়ম সম্পূর্ণরূপে মেনে 
চলে বলে মনে হয়, তবে তাকে 
'পারফেক্ট গ্যাস” বলে। 

বন্থঃ আচার্য জগদীশচন্দ্র _- ভারতীয় 
(বাঙ্গালী) পদার্থবিদ ও উ্ভিদ- 
বিজ্ঞানী? জন্ম 1858 খুঃ, মৃত্যু 1937 
থুষ্টাৰ। আদি নিবাস -- রাঁড়িখাল, 
বিক্রমপুর, ঢাকা । কেন্িজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বি.এস-সি, লগুনের 
ভি.এস-সি। কলিকাঁত। প্রেসিডেন্সী 
কলেজে অধ্যাপন1 | পদার্থ-বিজ্ঞানে 
বেতার-তরঙ্গ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
আবিষ্ষার। উদ্ভিদের স্সীযুতন্ত্র যে 
প্রাণিদেহের মত আঘাত-উত্তেজনায় 
সাড়া দেয়, তদ্বিযয়ক মৌলিক তথ্যাদি 
আবিষ্কারে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি। দেশ- 
বিদেশে বিপুল »ম্মান। ভারতে 
মৌলিক গবেষণার প্রসারের জন্য 
কলিকাতায় “বন বিজ্ঞান মন্দির? 
প্রতিষ্ঠায় অক্ষয় কীর্তি। 

বন্সু, অধ্যপক সত্যেন্্রনীথ --প্রধ্যাত 
ভারতীয় (বাঙ্গালী) গণিতজ্ঞ, পদার্থ- 
বিজ্ঞানী; কলিকাতায় জন্ম 1894 খুঃ, 
অগ্যাবধি (1961 খুঃ) জীবিত। 1915 
থৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. 
এস-দি; শীর্ষ স্থান অধিকার । ঢাকা ও 
কলিকাতা বিশ্ববিচ্যালয়ে অধ্যাপনা, 
বিশ্বভারতী বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচাধ, 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেমের সভা- 
পতি (1944 খুঃ)। ভারত সরকারের 
“পদ্ম-বিভূষণ” উপাধি লাভ; রক্ম্যাল 



ঝাইকার্বনেট 

সোসাইটির ফেলে (এফ -আর-এস)। 
ভারত সরকার কর্তৃক “জাতীয় 
অধ্যাপক+ মনোনীত | তেজঃকণিকা৷ 
সম্পর্কিত মতবাদের পরিসংখ্যান-স্থত্র 
উদ্ভাবন এই স্তর আইনস্টাইন 1 
কর্তৃক বস্ত-কণিকার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত 
এবং তা 'বস্থ-আইনন্টাইন সংখ্যাতত্ব' 
( স্ট্যাটিট্টিকূস ) নামে খ্যাত। বিশ্ব- 
বিশ্রুত খ্যাতি ও সম্মান। 

বাইকার্বনেট-_কার্বনিক আসিডের 
€77,00$) বিভিন্ন 'আযসিড সল্ট? 1 
অর্ধেক হাইড্রোজেন আয়ন 1 যদি 
কোন বেস্-এর 1 রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
বিচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে অপর 
অর্ধেক 'হাইড্রোজেন' আয়ন নিয়ে 
তার যে অসম্পূর্ণ কার্বনেট সন্ট তৈরি 
হয়; যেমন--সোডিয়াম বাইকাধনেট 
87005, পটাপ বাইকার্বনেট 
[7005১ €আ্যাপিড সন্ট 1 )। 

বাইক্রোমেট অধ পটাস -_- 
পটাপিয়াম বাইক্রোমেট (বা ডাই- 
ক্রোমেট ) সণ্ট, 18080? ; লাল 
স্কটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। 
বিভিন্ন রঞ্ধক পদার্থে ও অক্বি- 
ডাইজিং এজেণ্ট1 হিসাবে সন্টটা 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

বাইনোকুলার _: সাধারণ এক 
রূকম দূরবীণ, রে 
বা দুরবীক্ষণ ১:২১ 
যন্ত্র বিশেষ; 

এব মধো 
একই রকমের 
ছু-খানা লেন্স 

বাইল 

ছু'দিকে লাগানো থাকে । এক সঙ্গে 
ছুই চোখ লাগিয়ে এর সংলগ্ন লেন্সের 
মধ্য দিয়ে দূরের জিনিসের প্রতিচ্ছায়। 
স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ 
বাইনোকুলার বা “ফল্গ্লাসের একট। 
চিত্র দেওয়া হলো । 

বাইনারি কম্পাউওড -- দ্ি-মৌল 
যৌগিক ; ছুটা মৌলিক পদার্থের 
সরাসরি রাসায়নিক সংষোগে যে 
যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়ে থাকে ; 
যেমন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ? 
5809, হাইড্রোজেন সালফাইড 
[7৪5 ইত্যাদি যৌগিক। 

বাইনারি আযালয় -- কেবল মাত্র 
ছুইটি ধাতুর সংযোগে যে সংকর 
ধাতুর কৃষ্টি হয়; যেমন--পিতল 
(ত্রাস) হলে। একট। বাইনারি 
আযালয়; কারণ এটা] কেবল তাম৷ 
ও দত্তার মিলনে গঠিত। 

বাই-প্রোডাক্ট - উপজাত পদার্থ; 
কোন রাসায়নিক পদ্দার্থ তৈরি কর- 
বার প্রক্রিয়ায় আহ্থসাঙ্নিক হিসেবে 
অন্য যে সব পদার্থ পাওয়। যায়। 
অনেক সময় এই আঙ্ুমঙ্গিক পদার্থ 
উদ্দিষ্ট পদার্থ অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় 
ও মূল্যবান হয়ে থাকে । ঘযেমন-_ 
কোল গ্যাস? তৈরির সময়ে বাই- 
প্রোডাক্ট হিসাবে পাওয়া! যায় 
আামোনিয়া, কোক, কোল-টার 1 । 
এই কোল-টার, বা আঁলকাতর! 
থেকে আবার পাওয়া যাঁয় বিভিন্ন 



বাইল 

আনিলিন 1 রং, বিভিন্ন গধধ, সগন্ধ 
ভরব্য। স্যাকারিন + প্রভৃতি । 

-- পিত্ত রস; যরুতে উৎপন্ন 
সবুজাভ-হল্দে জৈব রস, যা অস্ত্রে 
গিয়ে খাগ্যের চর্ধি (ফ্যাট 1) 
উপাদানকে ভেঙ্গে সুন্ম কণিকায় 
পরিণত করে, তাঁকে জীর্ণ হতে 
সাহায্য করে। কোন জৈব ক্রিয়ার 
গোলযোগে এই পিত্-রস রক্তে 
মিশলে জগ্ডি 1 বা কাওল! রোগ হয়। 

বাকৃনার ফানেল -- পরিস্রাবণ 

( ফিল্ট্রেসন 1) প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত 
পোপিলেনের 1 
তৈরি বিশেষ ধর- 
ণের এক প্রকার 

ফানেল, যার 

মধ্যে সছিত্্র 
তাকের উপরে 
ফিল্টার কাগজ 
বসানো হয় বাকনার ফানেল 
(চিত্র ণ)। এই ব্যবস্থায় পরিআবণ 
ক্রিয়! দ্রুততর হয়ে থাকে । 

বাটার অব ত্যার্টিমনি-- 
আযান্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড, 99০18 
নামক একটি সাদা স্ষটিকাকার 
রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। 
আযন্টিমনি ট্রাইসালফ্চাইভ (গ্টিব 
নাইট, 99295 ) ও কস্সেপ্টে,টেড 
হাইড্রোক্রোরিক 1! আসিডের 
রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। 

বাফোটঝ্সিন -- ব্যাং-এর মুখের 
বিষ, বাফো, মানে ব্যাং । 

বায়ে 

বায়োলজি 

বাজিলিয়াস, জন্স জেকব-_ 
স্থইডেনবাসী রলায়ন-বিজ্ঞানী ; জন্ম 
1769 খৃঃ, মৃত্যু 1848 খৃঃ। কয়েকটি 
তৎকালীন অজ্ঞাত মৌলিক পদার্থ 
আবির, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের: 
আণবিক ও পারমাণবিক ওজন 
নির্ধারণ । মৌলিক পদার্থের সুচক 
সংকেত (খন্' হাইড্রোজেন, 4৪, 
আয়রন, লৌহ ইত্যাদি) উদ্ভাবনের 
জন্তেই সবিশেষ গ্রসিদ্ধি। 
বানিং _ দহন বা জলন ক্রিয়া; 
বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে দাহা পদার্থের 
রাসায়নিক সংযোগ -ক্রিয়া । বস্তুতঃ 
কোন পদার্থের 'বানিং বা দহন-ক্রিয়। 
একট। রাসায়নিক প্রক্রিয়া মাত্র; 

এরই তীব্রতার তারতম্যের ফলে 
বিভিন্ন অবস্থায় উত্তাপ, আলোক 
ও অগ্নিশিখার স্থষ্ি হয়ে থাকে । 

বার্ট” আলাম -_ ফিটকিরি, ব। 
আলাম + উত্তপ্ত করলে যে সাদ 
গুঁড়া পাওয়া যায়; পদার্থটা হলো 
পটাসিয়াম আযলুমিনিয়াম সালফেট, 
[8904 415090+)১ 1 উত্তাপের 
ফলে আযালামের “ওয়াটার অব কৃস্টা- 
লিজেসন 1” উবে গিয়ে জলশুন্য হয়, 
স্কটিকাঁকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। 

-" বিভিন্ন জৈব 
পদার্থের রাসায়নিক গঠন, পরিবর্তন 
ও তথ্যাদি সম্পকীয় বিজ্ঞান; এক 
কথায় জৈব-রসায়ন শাস্ত্। 
বায়োলজি __ জীববিদ্ধা । বিজ্ঞানের 
ষে শাখায় বিভিন্ন উত্ভিদ ও প্রাণী 



বায়োটিক 

সম্পর্কে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি 
পর্ধালোচিত হয়ে থাকে । বোটানি 
( উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ), জুওলজি (প্রাণী- 
বিজ্ঞান ), ব্যাকৃট্রয়ৌলজি ? প্রভৃতি 
বিজ্ঞান সবই এর অস্তর্গত। 
বায়োটিক -_ শবার্৫থ হলো জীবন 
বা দৈহিক স্স্থত। সম্বন্ধীয়; যেমন-_ 
আান্টিবায়োটিকৃস-_ যে-সব পদার্থ 
( পেনিসিলিন 1 ইত্যাদি ) জীবের 
“পহাভান্তরে প্রবিষ্ট বোগ-জীবাণু 
ধ্বংশ করে জীবন বা দৈহিক সুস্থতা 
রক্ষ| করে। জীবাণু (ব্যাক্টেরিয়। 1) 
প্রতিরোধক ও ধ্বংসকারী ওঁধধ। 

বায়োটিন--একট1 জৈব রাসায়নিক 
পদার্থ; যা "ভিটামিন-এইচ" নামে 
পরিচিত । দেহাভ্যস্তরে ঈস্ট 1 ও 
কোন কোন হিতকারী জীবাণুর 
ক্রিয়। এর প্রভাবে ত্বরান্বিত ও 
কার্যকরী হয়ে থাকে । সাধারণ স্বাস্থ্য 
রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ; 
অভাবে বিশেষতঃ চর্মরোগ হয়। 

বাবিচুরেট__বাবিচুরিক আ্যাসিডের 
[00(টাল.00)907759] বি ভিন্ন 

সণ্ট ;) এই শ্রেণীর নানা বকম 
রাসায়নিক পদার্থ আছে। জীব- 
দেহের আামুমগ্ডলীর উপর এদের 
শক্তিশালী (অনেক সময় মারাত্মক) 
প্রতিক্রিয়া দেখা যায় । ভেরোন্যাল, 
নুষিন্তাল 1 প্রভৃতি এ-জাতীয় ওঁধধে 
দেহ অসাড় হয়ে আনে, ঘুম পায়। 
এগুলোকে সাধারণতঃ 'নার্কোটিক 
ডাগ+ বলা হয়। এ-সব তধধ 
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বিটাট্রন 
শী 

কিছু দিন ব্যবহারে মাহুষ নেশার 
মত অভ্যন্ত হয়ে পড়ে। 

বিটা পার্টিকল্_- রেডিও-আ্যাকৃটিভ 
( তেজক্ষিয়) পদার্থ থেকে যে-সব 
তেজ:কণিক। নির্গত হয়, তাঁদের 
মধ্যে অতি দ্রুতগামী ইলেক্ট্রন? 
(9-) ও পজিট্রন 1 (19+) কশিকা- 
গুলোকে এই নামে অভিহিত করা! 

হয়। এই বিটা-কণিকাঁর গতি 
আলোক-তরঙ্গের গতির প্রায় সমান। 

বিটা-রে -- রেডিও-আাকৃটিভ 1 
পদার্থের পরমাণু-বিভাঙ্নের হবয়তক্রিয় 
প্রক্রিয়ায় উদ্গত বিটা-পার্টক্ল- 
গুলো ধারার আকারে প্রবাহিত 

হয়ে থাকে। এই কণিকা-ধারার 
গতি ও ধর্ম আলোক-রশ্মির প্রায় 
অনুরূপ; এ-জন্যে এদের সচয়াচর 
বল! হয় বিটা-রশ্মি, বা “বিটা-রে? 
( রেডিও-আযাকৃটিভিটি 1 )। 

বিটাট্রন -- পদার্থের পরমাণু বিভা- 
জনের ( ফিসন 1 ) সাহাষ্যে প্রাপ্ত 
ইলেক্ট্রন কণিকাগুলোকে অত্যধিক 

চোম্বকক্ষে 
(34 

ইলেটবের শরযেশপথ 
ও পি পপি সী এ হি 

চোশবকক্ষেত্র (1 

(বস্রনলের অংশ উদ্দুকতভাধে দেখান ওয়েছে 

গতি-সম্পন্প করবার জন্টে 
উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ । একটা তড়িৎ- 



বিটুমেন 

চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত বৃত্তাকার 
বাযুশুন্ কাচনলের ভিতরে বিশেষ 

ব্যবস্থায় ইলেক্ট্ন-কণিকাগুলোকে 
চক্রাকারে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করানো 

হয়। এর ফলে বহিস্থ তড়িৎ-চুম্বকীয় 
শক্তির প্রভাবে কণিকা গুলো ক্রমশঃ 
উচ্চ গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে । 

বিটুমেন _ বিভিন্ন ভারী হাইডো- 
কাবনের 1 সংমিশ্রণে গঠিত, দেখতে 

আলকাত রাঁর মত কালে এক রকম 

পদার্থ। একে সাধারণ কথায় 
বলে পিচ যা দিয়ে বাস্ত। তৈরি 
হয়। পেট্রোলিয়াম ? থেকে হাল্কা 
হাইড্রৌকার্বনগুলি বার করে নিলে 
এই পদার্থ পড়ে থাকে । পদার্থট! 
আবার কয়লা! থেকেও পাওয়া যায়। 

বিব-ককৃ- সহরাঞ্চলে ব্যবহৃত জলের 
কলের পাইপের মুখে লাগানো, 
নিচের দিকে বাকাঁনে। পিতলের তৈরী 
কল মুখ (ট্যাপ )। 

_-বর্ণহীন একটি জৈব 
রাসায়নিক গ্যাস) যার গঠনে চারটি 
কার্ধন-পরমীণু সারিবদ্ধভাবে যুক্ত 
থাকে। এক শ্রেণীর কত্রিম রাবার ? 
তৈরি করতে পদার্ঘটা ব্যবহৃত হয়, 
যাঁকে বলে রাবার, । 

বুটেন __ প্যারাঁফিন শ্রেণীর একটা 
হাইড্রোকার্বন, 0০42303 তৈলখনি 

থেকে পেট্রোলিয়ামের 1 সঙ্গে নির্গত 
হয়। সাধারণ বাযুমগ্ডলীয় উষ্ণতায় 
এট। গ্যানীয় অবস্থায় থাকে । বিশেষ 
দ্বাহ্ পদীর্ঘ, মৌটর-ম্পিবিটের সঙ্গে 

বুনসেম বীর্পার 

অনেক সময় মিশ্রিত করা হয়। 

বিশেষ ব্যবস্থায় গ্যাসটা জালিয়ে 
আলে। স্থতি করাও যায়। 

বুন্সে ন রবার্ট উইল্ছেল্ম স্পেস 

জার্মান রাসায়নিক ; জন্ম 1811 খু, 
মৃত্যু 1899 খুঃ। পদার্থের বর্ণালি- 
বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ও নৃতন এক 
রকম ব্যাটারি 1 (বুন্সেন ব্যাটারি) 
উদ্ভাবন । গবেষণাগারে ব্যবহৃত 
বাযুমিশ্রিত কোল-গ্যানের+ দহনে 
অগ্রিশিখা উৎপাদনের উপযোগী 
'বুন্সেন বার্ণার1 নামক এক 
প্রকার বাতি উদ্ভাবনে চিরম্মরণীয় । 

বুন্সেন বার্ণার _ এক রকম 
গ্যাসের বাতি; দাহ গ্যাস জেলে 
অগ্রিশিখা উত্পাদনের এক রকম যন্ত্র। 

" বিজ্ঞানাগারে 
সাধার ণতঃ 

| এই বার্ণারে 
ৰ | বায়ু রূ সঙ্গে 

রা মিশ্রিত কোল 
রি (এ গ্যাস জেলে 

উহ রাসায়নিক 
নি দ্রব্যাদি উত্তপ্ত 

বুন্সেন বাণীর করা হয়। এর 

ধাতব নলের নিম্নাংশের একটা ছিদ্রপথ 
বাড়িয়ে বা কমিয়ে প্রয়োজমানগুবূপ 
পরিমাণে বাম প্রবেশ করানে। হয়। 
এভাবে কোল-গ্যাসের সঙ্গে বাস 
মিশ্রিত হয়ে ওই নলের মুখে 
বেবোক়্; আর এই বাযুসিশ্রিত 
গ্যাসটা জালালে নলের অগ্রভাগে 



বুগভজার 

অগ্রিশিখার ৃষ্টি হয়। বামুর পরিমাণ 
কষিয়ে-বাড়িয়ে অগ্নিশিখার তীত্রতাও 
কমানো বাড়ানে। সম্ভব হয়। 

বুলডজার -_ মোটর-চালিত ভারি 
যন্ত্র, বিশেষ; যাঁর সাহায্যে উচু-নিচু 
জায়গা সমতল করা হয়। দেখতে 

অনেকটা যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত। 
সামমে থাকে প্রকাণ্ড একখান। 

লৌহ-প্লেট; যাতে ক'রে মাটি- 
পাথরের বড় বড় চাঙ্গর সরিয়ে 
গুড়িয়ে দেয়। 

বিস্মাথ -- মৌলিক ধাতব পদার্থ 
সাংকেতিক চিহ্ন 913 পারমাণবিক 
ওজন 209, পারমা পৰিক সংখ্যা 83) 
জাল্চে আভাযুক্ত সাদ! স্কটিকাকার 
ভঙ্গুর ধাতু । উত্তাপ ও তড়িৎ পরি- 
বহনের ক্ষমতা এর অত্যন্ত কম। 
উত্তাপে গলিয়ে পরে ঠাণ্ডা করলে 

ধাতুটা জমে আয়তনে কিছু বেড়ে যায়, 
এজন্যে "টাইপ-মেটালে” ? অনেক 
সময় ব্যবহৃত হয়। নিম্ন-গলনাংকের 

বিভিন্ন সংকরধাতু ( উড. মেটাল 1) 
এ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে । এর 
কোন কোন সণ্ট ওষধ হিসেবেও 
কখন কখন ব্যবহৃত হয়। 

বেক্ম্যান খার্মোমিটার -- এক 
প্রকার তাপমান যন্ত্র; যার সাহায্যে 

উষ্ণতার অতি সামান্য পরিবর্তনও 
মাপা যায়। এ-রকম থার্মোমিটার 1 
পারদ-নলের নিয়স্থ গোলকেব পারদ 
প্রয়োজন মত উপরের দ্বিকে সংলগ্ন 
আর একটা কাচ-গোলকে স্থানাস্ত- 
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রিত করবার ব্যবস্থা থাকে । এভাবে 
গোলকের অভ্যন্তরস্থ পারদের পরি- 
মাণ সহজেই কমানো বাড়ানো চলে । 
এর ফলে বিভিন্ন উষ্ণতায় পারদের 
আয়তনের সামান্য হাস-বৃদ্ধি মাপা 
ষায়। এ-থার্ষোমিটারের গায়ে মাত 
6 বা? ডিগ্রি পরিমিত স্কেলের দাগ 
কাট। থাকে, আর তার প্রত্যেক 
ডিগ্রিকে এক শত ভাগে ভাগ কর! 
থাকে । এ-জন্তে ডিগ্রির শতাংশও 
এ-দিয়ে মাঁপ। সম্ভব হুয়। 

বেকারেল, আযাপ্টোইন হেনরি -- 
ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী ;জন্ম ১52 থুঃ, 
মৃত্যু 1908 খুঃ। ইউরেনিয়াম? 

ধাতু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা, 
বিভিন্ন তেজঃ-কণিকার রশ্মি (রেডি? 
এনাজি-রে) আবিষ্কারে সবিশেষ 
খ্যাতি অর্জন । 1903 খুষ্টাবে কুরি- 
দম্পতির সঙ্গে যুগ্মভাবে পদ্দাথ- 
বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ। 

বেকিং পাউডার -_ সোডিয়াম 
বাইকার্বনেটের (27005) সঙ্গে 
টার্টাবিক আসিড 1, বা “ক্রিম অব 
টার্টার? 1 মিশিয়ে বেকিং পাউভাঁর 
তৈরি হয়। জলে দিলেবা উত্তধ 

করলে এ-থেকে কার্বন ডাইঅক্জাইড 
(008 ) গ্যাস নির্গত হতে থাকে । 

পাউরুটি তৈরির জন্টে ময়দার জল- 
মিজ্রিত নরম পিণ্ডের মধ্যে এই 
পাউডার মেশাঁধার ফলে কার্বন 
ডাইঅক্সাইভ গ্যাপ উৎপন্ন হয়; 

আর সেই গ্যাসের অসংখ্য বুদ্বুদ উঠে 



বেকিং সোডা 

ময়দার নরম পিগুট] ছিত্রবনথল হয়ে 
ফেঁপে ফুলে ওঠে । 

বেকিং পোড।-বেকিং পাঁউডাঁর” 1 
তৈরি করবার জন্তেই প্রধানত: 

প্রয়োজন হয়ে থাকে বলে 'সোভিয়াম 
বাইকার্বনেট? সপ্টকে (87005) 
“বেকিং সোডা” বলা হয়। সোডিয়াম 
কার্নেট হলে। “ওয়াসিং মোড়া? । 

বেগ্ল -- অপবিশ্ুদ্ধ বেধিনের 1 
ব্যবহারিক নাম। মোটর স্পিরিট 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একে অনেক 

সময় বেঞোল-ও বলে। 
বেঞ্জাইল -- প্যাঁবাফিন 1 শ্রেণীর 
বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের 1 সংমিশ্রণ) 
উদ্বায়ী তরল পদ্দার্থ। খনিজ পেউ্রো- 
লিয়াম 1 থেকে পাওয়। যায়। তৈল 
ও চবি জাতীয় পদ্দার্থ এতে সবিশেষ 
দ্রবীভূত হয় বলে এ-দিয়ে গরম 
কাপড়-চোপড় পরিষ্কার (ড্রাই-ওয়াস) 
করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
দ্রাবক পদার্থ হিসেবেও অনেক সময় 
বাবহত হয়ে থাকে । 

বেঞ্জিন -- বর্ণহীন তরল একটা! 
হাইড্রোকার্বন, 06178; কয়লার 

*ডেস্টরাক্টিভ ডিহিলেসন' ? প্রক্রিয়ায় 
প্রাণ আলকাতব! বা কোল-টার 
থেকে পাওয়া যায়। অত্যন্ত দাহ ও 

উদ্ধায়ী পদ্দার্থ; সহজেই বাশ্পাকারে 
উবে যায়। অপবিশুদ্ধ অবস্থায় 
পদার্থটাকে বেঞ্জজ-ও বলা হয়। তৈল 
ও চবি জাতীয় পদার্থ বেগ্াইলের + 
মত বেঞ্জিনেও অতি ভ্রুত দ্রবীভূত 

228 বেরিয়াম 
পাপে আশপাশ সি তিশি শিপিপীসপিশ্শত শা পপি পপি পিপিপি 

হয়। সাধারণভাবে অতি উতকৃই 
একটা দ্রাবক পদার্থ। মোটবগাড়ীর 
জালানি তেল হিসেবেও বেঞ্রিনের 
ব্যবহার আছে। 

বেঞ্জিড্রিন _- মস্তিষ্কের ম্বাু-কেন্ত্র- 
গুলির উত্তেজক একটি তরল ওষধের 
ব্যবহারিক নাম । এই তবুল পদার্ঘটি 

নাসারন্ষে টেনে নিলে নাকের 
রক্তবহ। নলিকাগুলি সংকুচিত হয়ে 
নাসা-রোগ” উপশম হয়। কখন 
কখন সর্দিতেও বাবহৃত হয়ে থাকে । 

বেঞ্জোইক আামিভ -- একটা 
তরল ফ্যাটি 1 আসিড ; রাসায়নিক 
ফমুলা, 061750007 এই তরল 
বর্ণহীন পদার্থট] মাখিয়ে ফল মং- 
রক্ষণের কাজে অনেক সময় ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । ওধধ হিসেবেও এর 

কিছু কিছু বাবহার আছে। 
বেণ্টোনাইট -_-এক প্রকার 
মৃত্তিকা, দেখতে সাদা । এর মধ্যে 
জল দিলে ফুলে ওঠে এবং জেলির ? 
মত হয়ে পড়ে। পদার্থট! কাগজ- 
শিল্পে ও রং (পেইণ্ট ) তৈবির 
কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । পদ্দার্থট! 
পেট্রল 1 বিশুদ্ধি-করণেও লাগে। 

বেরা ইল -__ বেরিলিয়াম আযালু- 
মিনিয়াম সিলিকেট, 38360.190)৪. 

65109 7 খনিজ পদার্থ। এই খনিজ 

থেকেই সাধারণতঃ বেরিলিয়াম ? 
ধাতু নিফাশিত হয়ে থাকে। 

বেরিয়াম -- মৌলিক ধাতব পদার্থ; 
সাংকেতিক চিহ্ন 88 3 পারমাণবিক 



বেরিয়াম মিল 

ওজন 13736, পারমাণবিক সংখ্যা 
56$ রৌপ্যের মত সাঁদ1, কিন্তু নরম 
ধাতু। বায়ুর সংস্পর্শে অক্মাইডে 
পরিণত হয়ে এর উপরে একটা 

আবরণ পড়ে যায়। খনিজ বেরিয়াম- 
সালফেট (ব্যারাইটিস্ 1), 89904, 
এবং কার্বনেট, 3800$, থেকে 
ধাতুট। নিষ্ষাশিত হয়। এর সল্ট- 
গুলো দেখতে ক্যালসিয়াম সন্টের 
অন্করূপ, কিন্তু বিষাক্ত। বিভিন্ন 
বেরিয়াঁম সন্ট ভানিস 1 রং তৈরি, 
কাচ শিল্প ও আতদ-বাঁজী তৈরির 
জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

বেরিয়াম মিল- পাকস্থলী ও অস্ত্রের 
এক্স-রে, আলোকচিত্র তোলবার 
আগে অনেক সময় রোগীকে এ- 
জিনিসট] খাওয়ানে। হয়। সামান্য 
বেরিয়াম সাল্্ফেট (বেরাইটিস 1 ) 
জলে মিশিয়ে জিনিসট1 তৈরি কর 
হয়। পাকস্থলী ও অঙ্ত্রে এর উপ- 
স্থিতির ফলে এক্স-রশ্মির প্রতিফলন 
সষ্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

বেরিলিয়াম _ একটি মৌলিক 
ধাতু ; সাংকেতিক চিহ্ন 3৩; পাঁর- 
মাণবিক ওজন 9013, পারমাণবিক 
সংখ্যা 4; সাদা শ্ুকঠিন ধাতব 
পদার্থ। পদার্থটা 'গ্/সিনিয়াম' 
নামেও পরিচিত । বেরাইল 1 নামক 
খনিজ পদ্দার্থ থেকে ইলেক্্ট্রো- 
লিসিস+ প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়। 
আযালুমিনিয়ামের চেয়েও হালকা ও 
শক্ত ধাতু । তামা, লোহা! প্রভৃতির 

বেল ( ইলেক্টিক ) 

সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে বিভিন্ন 
সংকর-ধাতু তৈরি হয়ে থাকে। 
ইম্পাত ও বেরিলিয়ামের সংকর ধাতু 
দিয়ে ঘড়ির হেয়ার-শ্প্িং তৈরি করা 
হয়। 'আযাটমিক পাইল" 1 যন্ত্রে 'নিউ- 
ক্রিয়ার রিআাকসন' 1 অমন্দীভূত 
করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। 

বেল (ইলেক্ ট্রক) -_ বৈদ্যুতিক 
ঘণ্ট1 ; মূলতঃ তড়িং-চুম্বকীয় শক্তির 
প্রভাবে ঘণ্টা-ধ্বনি শষ্ি করবার 
এক রকম যস্ বিশেষ । সুইচ টিপলে 
একট। ছোট ইলেক্টেো-ম্যাগ্নেটের 1 
তড়িং-চক্র সম্পূর্ণ হয়) সঙ্গে সঙ্গে 
তড়িৎ প্রবাহের ফলে ওই ইলেক্ট্রো- 
ম্যাগ্রেটের হটাত 
তার-কুগুলী, 1 
অথব। তার 

মধ্যস্থি ত 
লৌহ খও্ 
চৌম্বক শক্তি- | 

বিশিষ্ট হয়ে _ 1 
ওঠে। এই | 
চৌন্বকশক্তির (০১ 
আকর্ষণে ইলেক্ ট্রক বেল 

নিকটস্থ কাচ লোহার একট। পাত 
আকুষ্ট হলেই তড়িৎ চক্রট। বিচ্ছিন্ন 
হয়ে তড়িত্প্রবাহ বদ্ধ হয়ে যায়; আর 
সঙ্গে সঙ্গে ওই চৌন্বকশক্তিও লোপ 
পায়। চুম্বকীয় আকর্ষণের অভাবে 
লোহার পাতখান। যথাস্থানে এসে 

তড়িৎচক্র আবার সম্পূর্ণ করে। 
কাজেই তড়িৎ প্রবাহের ফলে আবার 



বেল মেটাল 
শত পেশি পাপা | সস শীপিশিসশ শপ শিপ পিসপোল পাশা পাপা শাপলা -স্পোরশী 

চু্বকীয় শক্তি জন্মায় ও লোহার 
পাতখান। আকই্ হয়। এভাবে পাত- 
খানা মুমুু এদিক ওদিকে নড়তে 
থাকে । এর ফলে পাতখানার গায়ে 

সংলগ্ন ছোট একটা হাতুড়ি সঙ্গে সঙ্গে 
একট! ধাতব পাত্রের (ঘণ্টার) গায়ে 
পর্যায়ক্রমে আঘাত করে শব স্যট্ি 
করতে থাকে । যতক্ষণ স্থইচ টিপে 
তড়িৎ-প্রবাহ অক্ষপ্ন রাঁখা যাঁয় 
ততক্ষণ ওই ঘণ্টাধ্বনি চলতে থাকে । 

বেল ঘেটাল -- তামা ও টিনের 
বিশেষ একট! সংকর ধাতু ; এর মধ্যে 
তামার ভাগ 60% থেকে 85% পধস্ত 

থাকতে পারে। সামান্ধ আঘাতে 

অধিকতর স্পন্দিত হয়ে ভাল শব্দ 
উৎপাদন করে বলে সাধারণতঃ 
এ দিয়েই ঘণ্টা তৈরি হয়। বাংলায় 
এই সংকর ধাতৃকে 'কাসা” বলে। 

বেলৌমিটার--অতি সামান্য উষ্ণত। 
পরিমীপের জন্তে ব্যবহৃত এক বিশেষ 
বৈছাতিক প্রক্রিয়ার থার্মোমিটার 1 
যস্ত্র। উষ্ণতার অতি প্র হ্াস-বৃদ্ধিতে 
এ-যস্ত্রের বৈদ্যুতিক তারে প্রবাহিত 
তড়িৎ-প্রবাহের পথে ষে সুক্ বাধার 

(রেজিস্টে্স 1) স্যহি হয় তার 
পরিমাণ এতে নিরূপণ করা যায় এবং 
ত। থেকে হিসাব করে উষ্ণতার 
পরিমাণ জান! যায়। এ-যস্ত্র বস্ততঃ 

তাপ-রশ্মির (রেডিয়্যা্ট রে 1) 
শক্তি মাপতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

বেস -- সাধারণতঃ যে-সব ধাতব 

ষৌগিকের সঙ্গে আামিডের রাসায়- 

বেসিক ভাই 

নিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন সন্ট ও 
জল উৎপন্ন হয় তাদের বলে বেস”, 
যেমন ০80 ( কপার অক্মাইভ )+- 
72504 ( সালফিউরিক আসিড ) 
0890 (কপার সালফেট, 
সণ্ট )41750 (জল )। অতএব 
এখানে কপার-অক্সাইড হলো 'বেস?। 
সাধারণত; বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড 
ও হাইড্রক্সাইভগুলোই 'বেস' বলে 
পরিচিত। 

বেস্ মেটাল -_ নিকৃষ্ট ধাতু । লোহা, 
তামা, সীসা, দস্ত। প্রভৃতি ধাতু 
সাধারণ আসিডে গলে, মরচে 
ধরে কালো হয়ে যায়; এজন্যে এ- 
গুলোকে বলে নিকৃষ্ট ধাতু, বা “বেস্ 
মেটাল” । সোনা, রূপা, প্র্যাটিনাম 
প্রভৃতি ধাতু সাধারণ কোন আযাপিডে 
গলে না, মরচেও ধরে না, সচরাচর 
সর্বদাই উজ্জল থাকে । এজন্যে এ-সৰ 
ধাতুকে বল! হয় 'নোব.ল মেটাল” 1 
ব৷ সন্তান্ত ধাতু । 

বেসিক ভাই __ যে-সব জৈব রাসায়- 
নিক পদাখের জলীয় দ্রবে ডুবিয়ে 
বন্দি ( কোন মর্ড্যাণ্ট + ব্যতি- 
রেকেই )সরাপরি রঞ্জিত করা যায়। 

মু হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের 
সাহায্যে এপ আযালকালি ধ্মা + 
রঞঙ্তকদ্রব্য দিয়ে স্থৃতা, উল প্রভৃতিতে 
পাকা রং কর! যেতে পারে। এ 

দিয়ে কাপড় ছাপাও হয়। 
বেসিক সপ্ট -_ যে-সব সণ্টের মধ্যে 
বেপিক ব্যাডিক্যাল 1 আংশিকভাকে 
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মিশিত অবস্থায় থেকে ্বায়। 
এগুলো আযাসিড-মণ্টের মত অসম্পূর্ণ 
সন্টের পথায়তুক্ত। বেসিক (বেস্ 1) 
পদ্দার্থের সঙ্গে আমিডের বাসাক়্- 

নিক ক্রিয়! সম্পূর্ণ ন! হয়ে অর্ধ-গঠিত 
অবস্থায় উৎপন্ন সন্টের সঙ্গে (অল্সমাইড 
বা! হাইডরক্সাইভ 1) বেস্-টির কত 

কাশ যদি মিশ্রিত থেকে যায়, 
তাহলে এরূপ বেসিক সণ্ট উৎপন্ন 
হয়ে থাকে ; যেমন _- “বেসিক লেড 
কার্বনেট" 2 69005. 29007); 
যাকে সাধারণতঃ বলে “হোয়াইট 
লেড? 1 | 

বেসিক শ্র্যাগ -- খনিজ লৌহ 
থেকে ইম্পাত তৈরির বিভিন্ন 
প্রক্রিয়ায় গলিত তরল লোহা 
উপরে নানা রকম লৌহেতর পদার্থের 

যে-সব গাদ উৎপন্ন হয়। পদার্থটা 
মোটামুটি হলে! লাইম 1, ফসফরাস, 
সিলিক11 প্রভৃতির বিভিন্ন অবিশুদ্ধ 
সণ্টের সংমিশ্রণ। সাধারণতঃ এর 
মধ্যে টেট্রাক্যালসিয়াম ফসফেট 
(044220)9), ক্যালসিয়াম দিলি- 
কেট (089108), লাইম (090), 
ফেরিক অক্মাইড (82905) বিভিন্ন 
অনুপাতে মিশ্রিত থাকে | ফলফরাস 
ও ক্যালসিয়াম থাকার জন্তে এব্প 
“বেসিক শ্্যাগ” উৎকৃষ্ট অজৈব সার 
হিসেবে জমিতে দেওয়া হয়। 

বেসিমার €প্রামেম -- অবিশুদ্ধ 
চালাই লোহা (কাস্ট আয়রন্ব 1 ) 
থেকে ইম্পাত তৈরি করবার একটা 
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প্রণালী । প্রথমতঃ ব্ল্যাস্ট ফার্দেলে 1 
লোহ। গলানে। হয়; পরে ওই গলিত 
লোহা 'ৰেমিমার কন্ভার্টার' নামক 
একট। পাত্রে স্থানাস্তরিত করা হয়। 
এই বেনিমার কনভার্টার হলে! 
ও একট ভিম্বাকার 

প্রকাণ্ড পাত্র যার 

তলদেশে ছিত্রপথ 
থাকে। এই ছিদ্র- 
পথে তরল লোহার 

মধ্যে সজোরে বায়ু 
প্রবেশ করানে। 

জজ হয়। এর ফলে 

সিমার কন্ভার্টার লোহার ময়লা সব 

অক্সিডাইজড 1 হয়ে পুড়ে ফায়। উপরে 
গাঁদ ভেসে ওঠে। এর পরে নিচের 
ওই বিশুদ্ধ গলিত লোহায় ম্পিজেল 1 
( লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ৪ কার্বনের 
একট। বিশেষ নংকর ধাতু) পরিমাণ 
অন্ুষায়ী মিশিয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণীর 
ইস্পাত তৈরি কর! হয়। 'লোহার 
সঙ্গে মিশ্রিত কার্বনের পরিমাণের 
উপরই ইম্পাতের বৈশিষ্ট্য ও গুণা- 
গুণ নির্ভর করে (হিল 1)। 

বোন্»অয়েল -- জীব-জন্তর হাড় 
থেকে “ডেস্টকটিভ ডিট্টিলেলন” 1 
প্রক্রিয়ায় যে তৈলাক্ত মিশ্র পদার্থ 
নিষাশিত হয়ে থাকে। অতাস্ত কালো 
ও ঘন তরল পদার্থ, বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত । 
এ থেকেই পাইরিডিন? পাওয় 
যায়। এই বোন-অয়েলকে আবার 
“ভিপেল্ল্ অয়েল”-ও বলে। 

৯১১ 

২২২২২ 

ৃ 1২২২২ 
(৫৫৫ 
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বোন্ প্যাক -- জীব-জন্তর হাঁড় 
ডেস্টাট্িভডিন্টিলেসন? 
প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে যে বিশেষ বিশুদ্ধ 
কয়ল। (কার্বন ) পাওয়। যায় । একে 
আযা নিম্যা লচারকোল1+,আবার 
অনেক সময় 'বোন্-চার”ও বল] হয়। 

বোর, নিল্স _ ডেনমার্কের পদার্থ- 
বিজ্ঞানী; জন্ম 1885 খৃষ্টাব্দ, অগ্ভাপি 
(1961 খৃষ্টাব্ব ) জীবিত। পরমাণুর 
আভ্যন্তরীণ গঠন-বিন্তাম নিরপণের 
গবেষণায়'কোয়াণ্টাম"বাদের 1 সফল 
প্রয়োগ । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে 
জার্মানীতে পারমাণবিক শক্তির 
গবেষণায় অংশ গ্রহণ এবং গোপন 

তথ্যার্দি সংগ্রহ করে আমেরিকায় 
পলায়ন । আমেরিকার বিজ্ঞানীদের 
সহযোগিতায় প্রথম পরমাঁণু-বোম 
(আযাটম বম্ব1 ) তৈরি (1945 
থুঃ)। আমেরিকায় পরমাণু-শক্তি 
উৎপাদন প্রচেষ্টার গোড়া পতন । 
বোরন _ মৌলিক ধাতব পদার্থ, 
সাংকেতিক চিহু ৪7; পারমাণবিক 
ওজন 1082, পারমাণবিক সংখ্যা 
5; ধাতুট। পাংশুটে রংয়ের চূর্ণ, 
বা! হল্দে স্কটিকাকার পদাথ্ঞ্রূপে 
পাওয়াযায়। বোর্যাক্স 1 ও বোরিক 

আযাসিড 1 বোরনের যৌগিক পদার্থ। 
কাঠিন্য বৃদ্ধির জন্তে বিশেষ শ্রেণীর 
ইস্পাতের সঙ্গে কখন কখন কিছু 
বোরন মিশ্রিত করা হয়। 

বোরিক আযাজিভ -- সাদা ক্ষু্র 
স্কটিকাকার পদার্থ, চ$90$ 7 জলে 
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ভ্রবণীয়। একে আবার বোর্যাজিক 
আামিড-ও বলা হয়। আগ্নেয়গিরি 
অঞ্চলে হ্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া 
ষায়। সাধারণত: খনিজ বোর্যাক্স 1 
থেকেই প্রচুর পরিমাণে বোরিক 
আসিড তৈরি হয়ে থাকে । মু 
আযার্টিসে্টিক 1 পদার্থ হিসেবে এর 
যথেষ্ট ব্যবহার আছে। 

বোর্যাক্স -- সোডিয়াম পাইরো- 
বোরেট, টবছ৪340. 10750 7 
সাদা ক্ষটিকাকার পদার্থ। পৃথিবীর 
নান। স্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় 
পাওয়। যায়। বাংলায় একে বলে 

“সোহা গা" । উত্তাপে এর জলীয় অংশ 
চলে গিয়ে কাচের মত শ্বচ্ছ কঠিন 
পদার্থের হ্যহি হয়। কাচ-শিল্পে, 
অগ্নি-নিরোধক পদার্থ তৈরি করতে 
ও সোন্ডারিং-এর 1 কাজে ব্যবহৃত 
হয়। মু আযার্টিসেপ্টিক 1 পদ্দাথ 
হিসেবেও এর ব্যবহার আছে। 

বোর্যাসিক আসিড -- বোৌরিক 
আসিভ 1 । 

ব্যাক্টরেরিয়া _ বিশেষ এক শ্রেণীর 
আণুবীক্ষণিক জীবাণু; এক-কোষী 
প্রোটোপ্রাজম 1 বিশেষ । মাই- 
ক্রোব 1১ জার্ম, ব্যাসিলি প্রভৃতি 
সবই ব্যাক্টেরিয় জাতীয়। আপন দেহ 
ভেঙ্গে ভেঙ্গে (ফিসন 1) এর! দ্রুত 
বংশ বৃদ্ধি করে; একটা ব্যাক্টেরিয়! 
থেকে 24 ঘণ্টায় এভাবে দেড় কোটি 
পর্স্ত ব্যাক্টেরিয়| হি হতে পারে। 
বিভিন্ন আকারের ব্যাক্টেরিয় 
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আবার বিভিন্ন নামে পরিচিত £ একটা পলিমার 1 । বিশেষ এক 
গোলাকার চ্যাপ্টাগুলো কন্ধীই, শ্রেণীর থার্ষোসেটিং 1 প্র্যারিক। 
কাঠির মত লম্বাগুলে৷ ব্যািলি, ব্যাচিলাদ. -- কাঠির মত লম্বা 
ইত্যাদি। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি-বিশিষ্ট ব্যাক্টেবিয়ার ? 

প্রভবে জীব-দেহে বিভিন্ন সংক্রামক বিশেষ নাম। এদের 
রোগের স্যি হয়; কিন্ত সবজীবাণুই অতি-সুস্ম লম্বা দেহ 
রোগ স্থন্টি করে না। অনেক উপকারী কোন বিশেষ জীবা- 
ব্যাক্টেরিয়াও আছে। মাটির মধ্যে ণুর ক্ষেত্রে বক্রও 

নানা রকম ব্যাকটেরিয়া থাকে, যার হতে পারে? পেছনে 
প্রভাবে উত্তদের গ্রহণ-উপযোগী বাঁচল থাকে চুলের মত 

বিভিন্ন নাইট্রেট 1 সন্ট উৎপন্ন হয় ( বছগুণ বরধিতাকার) কয়েকটি লেজ। 

(নাইট্রোজেন সাইকৃল 1 )। জলে, কলেরাঁর . ব্যাসিলাসগুলো কমার 
স্থলে, অন্তরীক্ষে পৃথিবীর সর্বত্রই মত বীক।। শব্টার বছবচনে হয় 
আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে বিভিন্ন 'ব্যাচিলি?। 
রকম ব্যাক্টেরিয়া রয়েছে। ব্যাটারি _ বৈদ্াতিক শক্তি-উৎ- 

ব্যাক্টে সাইড __ যে-সব রাসায়নিক পাদক এক রকম যন্ত্র বিশেষ। 
পদার্থ বিভিন্ন রোগ-জীবাণু (ব্যাক্টে-.. একাধিক প্রাইমারি +,বা সেকেওারি 
রিয়া 1) ধ্বংস করে। জীবাণু ঘটিত সেল শ্রেণীবদ্ধভাবে ব| সমান্তরাল 
রোঁগে জীবাণুদের ধ্বংস, বা তাদের করেসাজিয়ে ব্যাটারি তৈরি হয়। 
বংশবৃদ্ধি রোধ করবার রর যে সেলগুলে৷ শ্রেণীবদ্ধভাবে ( অর্থাৎ 

সব ওঁষধ ব্যবহৃত হয়। পর পর সিরিজে সংলগ্ন) রাখলে 

ব্যাকৃটিয়োফাজ -: রোগ-জীবাণু ইলেক্ট্রোম়োটিভ ফোস”? বেড়ে 
(ব্যাকৃটিরিয়া )ধ্বংসকারী যায়ঃ সমান্তরাল ভাবে (অর্থাৎ 
বিশেষ তাইরান 1 + অতি হ্ুস্মআধু২ . প্যারালাল কানেকৃসনে ) সাজানো 
বীক্ষণিক জৈব পদার্থ (ফাজ1)। | সেলেরব্যাটারি থেকে বেশি সময়ের 

ব্যাকেলাইট __ বিশেষ এক শ্রেণীর | জন্যে তড়িতপ্রবাহ পাওয়া যায়। 
প্রযাটিক? জাতীয় পদার্থের ব্যব- ; সাধারণত: ড্রাই-ব্যাটারি1? গুলো 
হারিক নাম। এর আবিষ্কারক : লেক্ল্যান্স 1 সেলে তৈরি হয়ে থাকে। 
বিজ্ঞানী বেক্ল্যাণ্ডের 1 নামাহ্থদারে | পল এ যে শ্নদুঢ় লৌহু- 
পদার্থটার এই নাম দেওয়। হয়েছে। | আঁধারে করে ডূবুবীর। সমুদ্রের 
ফিনল 1 ও ফর্মযান্ডিহাইডের 1 মিলনে 1 গতীরে নামে; জলের গতীরতা- 
উৎপন্ন এক রকম রাসায়নিক পদার্থের : জনিত প্রচণ্ড চাপ সহ করতে পারে 



ব্ান্টিং 

এমন ধাতুনির্মিত আধার । 'ব্যাথো। 
মানে গভীরতা সম্বন্ধীয় । 

ব্যান্টিং, স্যার ফ্রেডারিক গ্রাণ্ট__ 
ক্যানাডা রাজ্যের রাপায়নিক ও 
জীব-বিজ্ঞানী; জন্ম 1868 খুঃ, মৃত্যু 
1941 খুঃ | ডায়বিটিল ? বা! বহুমূত্র 
রোগের স্থবিখ্যাত ওঁধধ ইন্সলিন 1 
আবিষ্কারে প্রপিদ্ধি। 1923 খুষ্টাব্ে 
নোবেল পুরষ্কার লাত। 

ব্যারাইটা -_. খনিজ বেরিয়াম 
অক্সাইড, 8৪03 বিভিন্ন স্থানে সাদ! 
চূর্ণ আকারে পাওয়। যায়। 

ব্যারাইটিস -- খনিজ বেরিয়াম 
সালফেট, 88904; ভারী সাদা 
'্কটিকাকার পদার্থ। সাধারণতঃ 

সীসার সঙ্গে মিশিত অবস্থায় পাঁওয়া 
যায়। জলে দ্রবণীয় নয়; তেলে 
মিশিয়ে এর চূর্ণ দিয়ে সাদা পেইণ্ট 
তৈরি হয়। সাধারণতঃ এই খনিজ 
থেকেই বেরিয়াম 1 ধাতু নিষ্ষাশিত 
হয়ে থাকে । জিনিসটা কখন কখন 

হেভিম্পার'নামেও পরিচিত । 
ব্যারোগ্রাফ -- আবহাওয়া-সন্বন্ধীয় 
পরীক্ষাদদিতে ব্যবহৃত এক রকম 
বিশেষ চাপমান-যন্ত্র। এর সাহায্যে 

1885 
আযানিয়য়েড ব্যারোমিটার 

বিভিন্ন সময়ে বাযুমণ্ডলীয় চাপের 
পরিবর্তন হ্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়.কাগজের 
উপরে রেখাপাতের সাহায্যে 

ব্যারোষিটার 

নির্ধারিত হয়ে থাকে । প্রধানতঃ 
একট! “'আযানিরয়েড ব্যারোমিটার+ 1 
নিয়েই যন্ত্রণা গঠিত হয়; বাইরের 
বায়বীয় চাপের তারতম্যান্গনারে এর 
গাত্র-সংলগ্ন একটা কাটা উু-নীচু 
হয়ে কাগজের উপরে চাপ-নির্দেশিক 
রেখাপাত করতে থাকে। 

ব্যারোমিটার __ বাঁযু-চাঁপমান যন্ত্। 
সাধারণ চাপমান-যস্ত্রে থাকে একমুখ 

বন্ধ একটা কীঁচনল, মোটামুটি 
36? ইঞ্চি লম্বা । পার! (মার্কীরি 1) 
ভন্তি করে নিয়ে এর খোল৷ মুখটা 
অন্য একট। পারা-ভতি পাত্রের মধ্যে 
ডুবিয়ে খাঁড়াভাবে রাখ হয়। 
মোটামুটি এরকম ব্যাঁরোমিটারকে 
বলে 'মার্কারি ব্যারোমিটার। কাচ- 
নলের মধ্যে পারা-স্তস্ত কিছু নেমে 
গিয়ে এক স্থানে স্থির হয়ে যায়। 
উপরে যে বামুশূন্য স্থানের স্থস্টি হয়, 
তাঁকে টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম ? 
বলে। কাঁচনলের মধ্যস্থিত পারা- 

স্তস্তেরউচ্চ তা মেপে 
। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ নির্ধা- 

রিত হয়। এর কারণ, 
এই পারা-স্তস্তের ওজনের 

. সমান হবে বাযুমণগ্লের 

চাপ; যেহেতু নিচের 
খোলা পাত্রের পাবার 
উপরে বাষুর যে চাপ 
পড়ে নলের পারাস্তসের 

ওজন ত্বভাবতঃই তার সমান হবে। 

পারা-ভতি এরূপ লম্বা নল অঞ্জ 



ব্যারিস্ফিয়ার 

পাত্রের পারার মধ্যে উল্টে না ধরে 
একটা বাকানো নলে পার নিলেও 
বন্ততঃ একই কাজ হয়। সাধারণ 
আবহাওয়ায় বাযুর চাঁপ প্রতি বর্গ 
ইঞ্চিতে 30” ব! 75 সেন্টিমিটার 
পারা-স্তমেের ওজনের সমান হয়ে 

থাঁকে। এক বর্গ ইঞ্চি স্থানের উপর 
বাযুর চাপ সাধারণত; 15 পাউগ, 
অথাৎ প্রায় 71 সের। ভূ-পৃষ্ঠের 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উচ্চতায় ও 
বিভিন্ন উষ্ণতায় বায়ুমণ্ডলের এই 
চাপের তারতম্য ঘটে ) বয়েলিং 

পয়েণ্ট 1) এ ছাড় বায়ুর চাঁপ 
নি ধারণের জন্যে আনিরয়েড 1 
প্রভৃতি নানা রকম ব্যারোমিটারও 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

ব্যারিস্ফিয়ার __ পৃথিবীর কেন্দ্র 
সর্বাধিক ভারী যে গলিত ধাতব 
পিগ্ড আছে বলে অন্গমান কর] হয়। 
শিলাম্তরের চেয়েও ভারী বলে এই 
কেন্দ্রীয় ধাতু-পিগু নিচে রয়েছে এবং 
তার উপরে শিলা-স্তরের গোলক 

(িথোক্ষিয়ার 1) গঠিত হয়েছে। 
ব্যাল্সাম _- রজন (রেজিন +) 
জাতীয় উদ্ভিজ্জ স্ত্রগন্ধশী আঠালো 
পদার্থ। সাধারণতঃ: উদ্বায়ী সব 
উদ্তিজ্জ তৈলকেও ব্যাল্সাম বলে। 
(ক্যানাডা ব্যালসাম 1 )। 

ব্যালান্স -- পরিমাপক যন্ত্ব। অতি 
সুষ্ব পরিম্াপ-যন্ত্রকে বলে কেমিক্যাল 
ব্যালান্স । এক গ্রামের দশ 

হাজার ভাগের এক ভাগ পর্যস্ত ব্যালা 
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এতে মাপা চলে; কোন কোন 

ব্যালান্পে আরও স্ুক্ম মাপ সম্ভব 

হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে এরূপ 
ব্যালান্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যন্ত্রটা 
একটা কাচের বাক্সের মধ্যে রক্ষিত 
হয়) যাতে বাইরের বায়ুপ্রবাহে 

ওজনের কোন 

ব্যাঘাত ন। 

ঘটে। অতি 

হুক্ম ও নিখুত 
ওজনের জন্যে 

কেমিক্যাল বালান্স এতে নানা 

রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থাদি থাকে । এর 
লিভার? দগুটার ঠিক মধ্যস্থলে 
সংলগ্ন থাকে আগেট? প্রস্তরে 
নিগ্নিত একটা তভ্রিকোণ ; সেটা 
আবার আগেট-নিযিত এক ট। 
স্থির সমতলের উপর বসানে! থাকে । 
সাধারণ কেমিক্যাল ব্যালেছ্দের 
একটা মোটামুটি চিত্র দেয়৷ হলো । 

ব্যাল্নিওথেরাপি _ রোগীকে উ্ণ 
বা ঠাণ্ড। জলে নানাভাবে স্নান 
করিয়ে বিশেষ বিশেষ রোগের 
এক রকম চিকিৎসা-পদ্ধতি (হাঁই- 
ড্রোপেখি 1 )। ব্যাল্নিও মানে 
“আন” বা স্নান সম্বন্ধীয়। 

ব্যালাস্ট _- খালি ব। অল্প বোঝাই 
জাহাজকে সমুদ্র-তরঙ্গের আন্দোলনে 
স্থির রাখবার জন্যে প্রস্তরাদি যে-সব 
তারী জিনিস বোঝাই করা হয়। 

টি ক সস বনুক, কামান 



ব্ঙ্কাই 236 

প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের কার্যকারিতা 

(ভিতরে গ্যাসের চাপ কতট! হবে, 
গোলাগোলি কত জোরে, কত দুরে 
নিক্ষিধ হবে ইত্যাদি) সম্পকীঁয় 
বিজ্ঞান। পরীক্ষামূলকভাবে নিক্ষি্ 
গোলার শক্তি পরীক্ষার জন্তে যে 
ঝুলানে৷ কাষ্ঠথণ্ডের উপরে গোলা- 
গোলি ছোড়া হয় তাকে বলে 
ব্যালাট্রিক পেগুলাম। 

ত্রঙ্কাই __ শ্বাস-নলের যে শাখাছুটি 

ছুই ফুনফুসে প্রবেশ করেছে । এদের 
: [ী স্বীতি ও প্রদাহ 

জনিত রোগকে 
7২ ) বলে ্রঙ্কাইটিস। 
তা ব্রষ্কাই থেকে ষে 

সব সরু নল ছুই 
ফুসফুসে ছড়িয়ে 

'্রহ্কাই'।নলছয় গেছে তাদ্দের 

বলে ব্রস্িওল্স। 
ব্রাইট্স ডিজিজ __ মৃত্রাধার বা 
কিডনির 1 প্রদ্দাহ-রোগ বিশেষ। 

ব্রাইয়োফাইট। __ মস্? জাতীয় 
উদ্ভিদ শ্রেণী; শৈবাল জাতীয় যে-সব 
উত্ভিদ্র স্পোবের 1 সাহায্যে বংশবৃদ্ধি 
করে তাদের সাধারণ নাম। 

ব্রাস -- পিতল; প্রধানত; তাম। 
ও দস্তার সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর 

ধাতু । অনুপাত ও উপার্দানের 
তারতম্যে বিভিন্ন শ্রেণীর 'ব্রন+ বা 
পিতল তৈরি হয়ে থাকে । 

ক্রয়িং-- বিশেষ ধরণের পচন ক্রিয়া, 
বা “গেঁজে যাওয়া” । এই প্রক্রিয়ার 

বোমাইড 

সাহায্যে বিয়ার ( মগ্ ) প্রস্তুত হয়। 
বালি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় 
পদার্থের চূর্ণ ( মণ্ট 1) জল-মিশ্রিত 
করে বাখলে কয়েক দিনের মধ্যেই 
গেঁজে গিয়ে তার শ্বেতসার মণ্টোসে + 
রূপান্তরিত হয়। মিষ্ট ম্বাঁদযুক্ত ওই 
তরল পদার্থ ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ছেঁকে 
নিলে যে পরিক্রত তরল পদার্থ 
পাওয়া যাঁয়, তাতে ঈষ্ট1 দিয়ে 
পুনরায় গাজিয়ে নিলে “বিয়ার” তৈরি 
হয়। এই প্রক্রিয়াকে 'ত্রয়িং বলে। 
ক্রোমিন -- মৌলিক পদার্থ) 
সাংকেতিক চিহ ৪:; পারমাণবিক 
ওজন 79916, পারমাণবিক সংখ্যা! 
357; গাঁ লাল উদ্বায়ী তরল 

পদার্থ, শ্বাসরোধকাঁরী তীব্র গন্ধ- 
বিশিষ্ট। হালোজেন ? শ্রেণীর রাস।- 
য়নিক পদার্থ । হাইড্রোজেনের সঙ্গে 
এব রাসায়নিক মিলনে হাইড্রোক্রো- 
মিক' আসিড তৈরি হয়। এর 
বিভিন্ন সন্টকে ব্রোমাইড 1 বলে। 
ওষধ হিসেবে ও ফটোগ্রাফির 1 
কাজে যথেষ্ট দরকার হয়। ম্যাগ্নে- 
সিয়াম ত্রোমাইড ও বিভিন্ন সামুদ্রিক 
উদ্ভিদ ও জীবদেহ থেকে বিভিন্ন 
উপায়ে ব্রোমিন পাওয়া যায়। 

(ভ্রোমাইডভ _- হাইড্রোব্রোমিক 
আসি (1773: ) একট] বাইনারি 

কম্পাউণ্ড, যা হাইড্রোজেন ও 
ব্রোমিনের রাসায়নিক মিলনে 
গঠিত একটি আযাঁসিড। এই হাই- 
ড্রোত্রেমিক আসিডের বিভিন্ন সণ্ট 



ক্রোমাইড পেপার 

হলে বক্রোমাইড ; যেমন --. পটা- 

সিয়াম ব্রোমাইড, 891, ওষধ 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়; সিলভার 
ব্রোমাইড, ££81, একটি আলোক- 

স্পর্শকাতর রাসায়নিক পদার্থ, 
ফটোগ্রাফির কাজে অত্যাবশ্ঠক ৷ 

ক্রোমাইড পেপার -- দিলভার 
ব্রোমাইড, 4১৪97, সন্ট মাখানো 
এক রকম কাগজ; যার উপরে 
ফটোগ্রাফির 1 ছবি তোলা হয়। 

ব্রোঞ্জ -- টিন ও তামার সংমিশ্রণে 
উৎপন্ন সংকর ধাতু । অবশ্ঠ, টিন না 
থাকলেও কোন কোন সংকর 

ধাতুকে ব্রো্ত বলা হয়; যেমন, 
তামা ও আযালুমিনিয়ামের সংকর 
ধাতুকে বলে 'আযালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ । 

ত্রোঞ্জ এজ -- যে যুগে মানুষ 
ব্রোগ্জের ডতপাদন ও ব্যবহার আয়ত্ব 

করেছে বলে প্রমাঁণ পাওয়া যায়; 
অনেকটা সত্য যুগ -__ আহ্ছমানিক 
খুষ্টপূর্ব 2000 বছর পূর্বের যুগ। 

ব্রা, শ্যার উইলিয়াম _- বুটিশ 
পদার্থ-বিজ্ঞানী 3 জন্ম 1862 খুষ্টাব, 
মৃত্যু 1942 থৃষ্টাব্ব ৷ পুত্র উইলিয়াম 
লরেন্বা ব্র্যাগও খ্যাতনাম। পদার্থ- 
বিজ্ঞানী! পুত্রের সহষোগিতায় 
এক্স-রে 1, রেডিও আাক্টিভিটি 1, 
কষ্ট্যালোলজি 1? প্রভৃতি বিতিন্র 
বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির আবিষ্কার। 
পিতাপুত্র মিলিতভাবে 1915 খুঃ 
নোবেল পুরস্কার লাভ। 

ত্রাহি, টাইকে। -- ডেনমার্কবাসী 
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জ্যোভিবিজ্ঞানী; জন্ম 1546 খৃষ্টাব, 
মৃত্যু 1601 খুষ্টাব। “কেদিওপিয়া? 
নামক নৃতন নক্ষত্র আবিফ্ষার। সে- 
যুগে উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবেও গগন- 
পর্যবেক্ষণে অপূর্ব দক্ষতা ও নির্ভৃর্স 
গণনা; যার ভিত্বিতে পরবর্তাকালে 
গ্যালিলিও? ও কেপলারের 1 
বিশ্বরহন্তের তথ্যাদির আবিষ্কার 
সম্ভবপর হয়েছে। 

বটেনিয়। মেটাল -_ বিভিন্ন গঠনের 
বিশেষ এক শ্রেণীর সংকর ধাতু । 
এর মধ্যে প্রধানত: থাকে 80% 

থেকে 90% টিন কিছু আ্টিমনি 
ও কপার (তামা); কখন কখন 

সামান্ত দস্তা এবং সীসাও মেশানে। 
হয়। বূপোর মত সাদ! এই শ্রেণীর 

' সংকর ধাতু দিয়ে বিশেষতঃ চামচ, 

1 
1 

চায়ের পাত্রা্দি তৈরি করা হয়। 
থার্ম্যাল ইউনিট -_ তাপের 

একক বিশেষ; যে পরিমাণ তাপ- 
শক্তির (হিট?) প্রয়োগে এক 
পাউও্ড জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি 
ফারেনহাইট 1 বৃদ্ধি পায়। 
ক্যালোরির 1 হিসেবে এর পরিমাণ 
হলে 252 ক্যালোরি (থার্ম1)। 

ব্ল্যাক আশ --লের্যাঙ্ক 1 প্রণালীতে 
যে অবিশ্ুদ্ধ ও অপরিদ্কত সোডা, 
29005, (সোডিয়।ম কার্বনেট 1) 
পাওয়া যায়, তার বিশেষ নাম। 

ব্ল্যাক লেড -- গ্র্যাফাইট  ; একে 
প্লাযান্বাগো?-ও 1 বলা হয়। খনিষ্ 
স্কটিকাকার পদার্থ। রাসায়নিক 



্লাষ্ট ফাবণেস 

ছিসেবে পদার্ঘটা কার্বনের একট। 
আলোট্রোপ1 ; নরম ও কালো 
কঠিন পদার্থ, যা! দিয়ে পেন্সিলের শিস্ 
তৈরি হয় (পেন্সিল লেড 1 )। 
যন্ত্রাদিতে ব্যবহারের জন্যে এক রকম 
পিচ্ছিল তৈলাক্ত পদার্থ (লুক্রি- 
ক।ণ্ট 1) তৈরি করবার জন্যেও 
পদা্টা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

ব্ল্যাস্ট ফার্ণেস _ অবিস্তদ্ধ খনিজ 
লৌহ থেকে মোটামুটি বিশুদ্ধ লৌহ 
নিষ্ফাশনের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম 

চুল্লি বিশেষ। 'ফায়ার-ত্রিক' ও 
ইস্পাতের চাদর দিয়ে এরূপ চুল্লি 
তৈরি হয়। 'কন্ভার্টার” পাত্রে লাইম- 
ষ্টোন 1 (08002) ও কয়লার সঙ্গে 
খনিজ লৌহ মিশিয়ে এই চূল্লিতে প্রচণ্ড 

হা তাপে উত্তপ্ত কর! 
হয়। নিচের 
ছিদ্রপথে ওর 
মধ্যে পাম্প করে 

বায়ু-প্রবাহ প্রবেশ 
করানো হয়। 

এর ফলে কয়লা 
আসে আঁংশিকভাবে 

ুছদ্ পুড়ে কার্য ন- 

মনোক্সাইড, 00, গ্যাস উৎপন্ন 

হয়। ওই কার্ন মনোল্সাইড 

গ্যাস লৌহ্-খনিজের আক়রন 
অক্সাইভকে রিডিউম করে বিশুদ্ধ 
লোহায় রূপাস্তবিত করে। উত্তাপের 
ফলে এদিকে জাবার লাইম-ষ্টোন 
বিশ্লিষ্ট হয়ে লাইম (0৪0) ও কার্বন 

বতিটি ঘলল 
৬৬: 

ডাইঅক্মাইড (002) গ্যাস জ' জন্মায় | 
এই লাইম1 লৌহ-খনিজের সঙ্গে 
মিশ্রিত বাপি ও বিভিন্ন ময়লা 
নিয়ে তরল লৌহের উপরে গাদের 
(বেসিক ক্স্যাগ 1? ) আকারে পৃথক 
হয়ে পড়ে । ফার্ণেমের তলদেশের 
ছিদ্রপথে তরল লোহা বার করে 
নেওয়৷ হয় । এই লোহাকেই পপিগ 
আয়রন? ব। “কাস্ট আয়রন" 1 বলে। 

র্লিচিং পাউডার -_ “ক্লোরাইড অব 
লাইম? ঃ এক রকম সাদ! চূর্ণ পদার্থ 
প্রধানতঃ এর মধ্যে থাকে ক্যাল- 
সিয়াম অক্সিক্রোরাইভ, 0৪00121 
বিশেষ প্রক্রিয়ায় শ্েকৃড লাইম 1, 
অথাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্ুক্সাইডের 
[0800977)5 ]মধ্যে ক্লোরিন 1 গ্যান 
অন্তঃপ্রবিষ্ঠ করে পদার্ঘট। তৈরি করা 
হয়। দুর্গন্ধ ও জীবাণু নাশ করবাঁর 
জন্যে ভিসিন্ফ্যাক্ট্যান্ট 1 হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রা্দি বর্ণহীন সাদ! 
ধবধবে করবার জন্যেও এর বিশেষ 
ব্যবহার আছে। বঙীন জিনিসের 
জৈব রঞ্জক পদার্থ এর রাসায়নিক 
ক্রিয়ার ফলে বর্ণহীন হয়ে যাঁ়। 
মূলতঃ এট! অক্সিভাইজিং এজেণ্টের 1 
কাজ কবে থাকে । এই প্রক্রিয়াকে 
বলে 'ব্রিচিং ব! বর্ণহীন করা । 

বুতিটিয়ল _- কপার সালফেটের 
০০১০), 52809 ) বিশেষ নাষ। 

স্কটিকাঁকার নীল বর্ণের রাসায়নিক 
পদার্থ। একে 'বু-স্টোন' ও বলা হয়; 



সুপ্রিপ্ট 

বাংলায় বলে তুতে। পোকা- 

ষাকড়ের উৎপাত থেকে রক্ষা 
করবার জন্যে এর জলীয় দ্রব গাছ- 
পালায় ছড়িয়ে দেওয়! হয়। 

ব্ুপ্রিপ্ট- নীলবর্ণের এক রকম 
কাগজের উপরে বিশেষ কৌশলে সাদ। 
রেখায় অঙ্কিত নঝ্সারদি। এক রকম 
আলোক-স্থগ্রাহী কাগজের উপরে 
মোটামুটি ফটোগ্রাফির 1 প্রক্রিয়ায় 
এ-রকম নক্সা ফুটিয়ে তোল! হয়। 
সাধারণ কাগজের উপরে পটাসিয়াম 
ফেরিসায়েনাইড, 8৪ £০(0)৫, ও 

কোন জৈব আযাসিডের ফেরিক সন্ট 

মাখিয়ে কাগজটাকে এরূপ মালোক- 
স্থগ্রাহী কর! হয়। সাধারণ কালি 
দিয়ে অঙ্কিত নক্সার কাগজট। 
উল্লিখিত কাগজের উপর চেপে কিছু 
সময় রোদে রাখ! হয়। ৃর্যা- 
লোকের প্রভাবে ফেরিক সপ্ট? 
ফেরাম সণ্টে রূপান্তরিত হয়ে 
পটাসিয়াম ফেবিসায়েনাইডের সঙ্গে 
রাসায়নিক সংযোগে প্রুনিয়ান-বু 
উৎ্পন্ন হয়; যা ওই কাগজে এটে 

লেগে ঘায়। নুধালোকের অভাবে 

কালির দাগগুলির নিচে রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটে না, কাজেই দাগগুলির 
নিচেট। অবিকৃত থাকে । পরে ওই 
কাগজ জলে ধুয়ে নিলে পরিষ্কার ু- 
প্রিণ্ট পাওয়া ষায়। দাগের নিচের 
অবিকৃত ফেরিক সণ্ট ও পটাসিয়াম 
ফেরিসায়েনাইভ ধুয়ে গিয়ে নক্সার 
ঝাগগুলে! ফটোগ্রাফির মত ওই নীল 
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রঙের উপর সাদ! রেখায় ফুটে ওঠে । 
বু-প্রিণ্টের জন্যে ব্যবহৃত ওইবপ 
আলে।ক-ক্থগ্রাহী কাগজকে ফেরো- 
প্রসিয়়েট পেপার বলে। 

ভ্ভ 

ভলাণ্টারি _- এচ্ছিক, ইচ্ছানুঘারে 
পরিচালিত; যেমন -- শুলান্টারি 
মাস্ল হলো জীবদেছের যে-সব 
মাংসপেশী (মাস্ল 1) এচ্ছিক প্নাযুর 
( ভলাণ্টারি নার্ভ ) ক্রিয়ায় ইচ্ছাচ- 

যায়ী সঞ্চালন কর। যায়; যেমন-- 
হাত, পা, বুক, পেট প্রভৃতির মাংস 
পেশীগুলি। কিন্তু ফুস্ফুস্, বা স্বৎ- 
পিণ্ডের (হার্ট? ) মাস্ল স্বতঃই 
চলে, জীবের ইচ্ছাধীন নয়; এদের 
বলে ইন্ভলাণ্টারি মাঞ্ল। 
ভলিউম _- আয়তন ; ঘন পরিমাণ। 
কোন বস্ত তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ 
নিয়ে যতটা স্বান অধিকার করে 
থাকে, তার পরিমাণকে বস্তটার 
ভলিউম, বা আয়তন বলে? এবং তা 
“ঘন? ব। 'কিউবিক” এককে পরিমিত 
হয়) ষ্ষন-- ধন ফুট, কিউবিক 

সেন্টিমিটার ইত্যাি। 
ভলিউম মেজার - আয়তন বা 
ঘন পরিমাণের বিভিন্ন একক-কে 
বলে “কিউবিক মেজার'। যেম়ন-_ 
কঠিন পদার্থের বেলায় : 
1728 ঘন ইঞ্চি] ঘন ফুট 

27 ঘন ফুট] ঘন ইয়ার্ড 



তলিউমেটি.ক আযানালিসিস 

( এক ঘন ইঞ্চি 16387 ঘন 
সেন্টিমিটার 1 ) 

তরল পদার্থের বেলায় : 
4 জিল-] পাইট বা 

"5682 লিটার 1 
2 পাইট 1 কোয়ার্ট 

4 কোয়ার্ট ৮1 গ্যালন + 
»৮4'546 লিটার 

( মেটিক এককে ) 
1000 কিউবিক মিলিমিটার - 
1 কিউবিক সেন্টিমিটার ( সি. সি. ) 

1000 কিউবিক সেণ্টিমিটার » 

লিটার (প্রায়) 
ভলিউমেটি.ক আ্যানালিসি স__ 
আয়তনিক বিশ্লেষণ; কোন পদার্থের 
সংগঠক উপাদানগুলির শতাংশিক 
পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে যে 
পদ্ধতিতে তাকে বিশ্লেষণ কর] হয়। 
পদ্দার্থটার দ্রবণের সঙ্গে অপর কোন 
পদার্থের জানা-শক্তিবিশি্ট দ্রবণের 
রাসায়নিক বিক্রিয়। ঘটিয়ে উভয়ের 

আয়তনিক পরিমাণ স্থির কর! যায়) 
এবং তার থেকে অজানা পদ্াার্ঘটার 
উপাদানিক গঠন জানা যেতে পাবে? 
এর জন্যে সাধারণতঃ ক্ষারীয় (আ্যাল্- 
কালি ) দ্রবপের সঙ্গে কোন 
আযদিডের পরিমাণগত বিক্রিয়া 
ঘটানে। (টাইট্রেসন 1 ) হয়। 

স--হ্ক্মাতিসুন্ম রোগজীবাণু, 
বা রোগহ্হিকারী জীবকণা। এর! 
আকারে ক্ষুত্রতম ব্যাক্টেরিয়া ? 
থেকেও ক্ষুদ্র; এত ক্ষুত্র যে, অণু- 
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বীক্ষণেও সাধারণত: এদের দেখা 
যায় ন।। অবশ্ঠ “ইলেক্ট্রন মাইক্রো- 
স্কোপে' 1 আজকাল কোন কোন 
ভাইরাস বহু গুণ বধিতাকারে দেখ 
সম্ভব হয়েছে। ভাইরাস নান। 
জাতীয় আছে; বিভিন্ন ভাইরাসের 
আক্রমণে জলাতঙ্ক, বসস্ত, ইন্ফুয়েগা 
প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের ত্ষ্টি হয়। 
ব্যাক্টেরিয়। শ্রেণীর বিভিন্ন জীবাণুরা 
বিভিন্ন জৈব পদার্থ আশ্রয় কর্দেও 
বেঁচে থাকতে ও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে 
পাবে; কিন্তু ভাইরাসগুলে! সজীব দেহ 
আশ্রয় না করে বাচে না, বংশবৃদ্ধিও 
করতে পারে না। বিভিন্ন পরীক্ষার 
ফলে মনে হয়, এ-গুলো অতি জটিল 
গঠনের স্ুল্ম বাসায়নিক পদার্থ ; 
হয়তো বিশেষ এক রকম জীব-ধর্শী 
প্রোটিন কণিকা । 

 ভাষ্ুপ্নাল ইমেজ __ সাধারণ 
সমতল দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে কোন 
বস্তর যেরূপ প্রতিচ্ছায়া স্য্টি হয়। 
এ-রকম প্রতিফলনে বসত থেকে 

(দর্পণের পেছনে 

এখনে মনে হঘু) 

আগত আলোক-রশ্বি দর্পণে প্রতি- 
ফলিত হয়ে দর্শকের চোখে পড়ে 
সত্য; কিন্তু যেখানে প্রতিচ্ছায়াটা, 
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দেখ! যায়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বস্তটা ভাডিগ্রিস-_ অব্যবহারে জল- 
থেকে কোন আলোক-রশ্মি সেখানে 
যায় না, বা সেখান থেকে কোন 

আলোক-রশ্মি দর্শকের চোখে আসেও 
না। এরকম “ইমেজ” 1, বা প্রতিবিদ্ব 
আলোক-রশ্বির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন 
নয়; কাজেই তা পর্দায় ফেলাও 
সম্ভব হয় না। এরূপ অপ্রকত, বা 
অবাস্তব প্রতিচ্ছায়! বা প্রতিবিষ্বকে 
ভাচুপ্াল ইমেজ” বলা হয়। 

ভার্টিকাল __ লম্ব, অর্থাৎ সমকোণে 
দণ্ডায়মান ; যেমন --ভাঁচটিকাল 

বয়লার, হিম-ইঞ্ছিনের ষে বাম্পাধার 
দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে (রেল- 

ইঞ্জিনের বয়লার থাকে ভূ-সমাস্তরাল, 
অর্থাৎ শোয়ানো, হোরাইজন্টাল)। 
ভার্টিকাল আ্যাঙ্গেল __ বিপরীত বা 
বিপ্রতিক কোণ (জ্যামিতিক )। 

ভািগে। __ মাথা-ঘোর! রোগ; যার 
ফলে বোগীর চারদিকের সব জিনিস 
ঘুরছে, ছুলছে বলে মনে হয়। 

ভার্টিভ্রেট - মেরুদত্তী প্রাণী; 
মানুষ, পশ্, পক্ষী প্রভৃতি যে-সব 
প্রাণীর মেরুদণ্ড বাশিরদাড়। আছে। 
এদের ভার্টিবে টা-ও বলে। পোকা, 
মাকড়, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির মেরুদণ্ড 
নেই বলে এই শ্রেণীর জীবকে বলে 
“ইন্ভার্টিত্রেট”, বা অমেরুদপণ্তী । 

ভার্টেক্স -শীর্ষ) কোন কিছুর সর্বোচ্চ 
অংশ; যেমন--মাথার উপরিভাগ, 
ত্রিভূজের শীর্ষবিন্ু। 

16 

পপ সপ পাপ এপ শা 

হাওয়ার প্রভাবে তামার জিনিসের 
উপরে সবুজ বর্ণের যে পদার্থ স্য্টি 
হয়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা 
হলো! কপার কার্বনেট, অথবা! বেসিক 
কপার আযাসিটেট 1 বাযুতে মিশ্রিত 
বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে তামার রাসায়- 
নিক ক্রিয়ার ফলে এরূপ যৌগিকের 
স্থস্ি হয়ে থাকে । বিষাক্ত পদার্থ । 

ভার্ণাল ইকুইনক্প -_ বসস্তকালের 
যে দিনে পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি 
সমান হয়; এই দিনে হ্র্য-পরিক্রমা 
পথে পৃথিবী যে অবস্থানে আসমে। 
এ-দিনে স্থ্য দ্বিপ্রহবে ঠিক মাথার 
উপরে নিরক্ষ-রেখার বরাবর থাকে, 
দিন-রাত্রি সমান হয়। 21শে মার্চ 
তারিখ হলো পৃথিবীর এই 'ভার্ণাল 
ইকুইনক্ম*। পৃথিবীর বাধিক গতির 
ফলে এই দিনে হুর্য ও পৃথিবী এক্সপ 
অবস্থানে আসে ( ইকুইনঝ 1 )। 

॥ পিরি -- ফরাসী গণিতজ্ঞ 
পণ্ডিত; জন্ম 1580 খুস্টা্ষ, মৃত্যু 
1637 থুস্টাব্ব | সুক্্র পরিমাপের জন্যে 
বিখ্যাত “ভানিয়ার স্কেল”? নামক 
যন্ত্র উদ্ভাবনে চিরন্মরণীয় | 

ভাল্লিয়ার -- দৈর্ঘ্যের অতি ক্ষত 
ভগ্ৰাংশ পর্বস্ত পরিমাপের উপযোগী 
এক বিশেষ ধরণের স্কেল। সাধারণ 
স্কেলে সচরাচর ইঞ্চির দশমাংশের 
দাগ কাটা থাকে। এই ভািয়ার- 
স্কেল-যন্ত্রের সাহায্যে ওই দশমাংশ 
ইঞ্চিরও হুম্তর মাপ পাওয়! সম্ভব 
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হয়। ভানিয়ার স্কেলে সাধারণ 
স্কেলের গায়ে আর একটি চলমান 
অংশ লাগানে। থাকে, যেটা! সরিয়ে 
সরিয়ে হিসাব করে ইঞ্চির শতাংশও 
এব সাহায্যে সহজে নির্ণাত হতে 

ভামিয়ার্ দ্ধেল 

পারে। সাধারণতঃ ভানিয়ার স্কেলের 
চলমান অংশে 9/10 বা 09 ইঞ্চিকে 
সমান দশ ভাগেভাগ করা থাকে; 

কাজেই এর প্রত্যেক ভাগ হবে 09 
ইঞ্চি। প্রকৃত স্কেলের দশমাংশ 
অপেক্ষা ভানিয়ার স্কেলের দশমাংশ 
কাজেই 01 ইঞ্চি কম) এই 0] 
হলে! ভানিয়ার কনষ্ট্যাণ্ট। এখন, 
যেন (চিত্র? ) কথেকেখ বিন্দুর 
দুরত্ব মাপতে হবে। প্রকৃত স্কেলের 
0 বিন্দুক'এর উপরে রাখা হলো 
দেখা গেল, খ' বিন্দু 22 ইঞ্চির 
সামান্ত দুরে রয়েছে । এখন ভানিয়ার 
স্কেলের 0 বিন্দু সরিয়ে সরিয়ে 
খ” বিন্দুর বরাবর রাখলে ওর 
পরবতী কোন্ দাগ প্রকৃত স্কেলের 
কোন্ দাগের সঙ্গে একেবারে মিলে 
ষায়, তা লক্ষ্য করতে হবে। এখানে 

দেখা গেল, 3 দাগে এরপ হয়েছে। 

সুতরাং সাধারণ স্কেলের মাপ 
22-এর সঙ্গে 091৮3 ষোগ দিয়ে 
“কখ'-এর সঠিক দের্ধ্য হবে 22403 
অর্থাৎ 229 ইঞ্চি। 
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ভামিসাইড--পোঁকা-মাকড় বিনষ্ট 
কারী ধে-কোন বিষাক্ত পদার্থ । ষে 
সব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে 
বিভিন্ন পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ 
ধ্বংস হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গকে 
বলে ভাম, বা ভাঞ্িন। 

ভভামিফিউজ -_ যে-সব ভেষজ ব৷ 
রাসায়নিক পদার্থ উদরস্থ করলে 
অস্ত্রে উৎপন্ন ক্রিমি-কীটাঁদ বিনষ্ট 
হয়। ্যাণ্টোনিন1 হলে। একপ 
একটা শক্তিশালী “ভামিফিউজ”। 

ভামিলিয়ন -- সিন্দুর। রাসায়নিক 
হিসেবে মারকিউরিক সাঁলফাইড, 

17£১; পারা ও গদ্ধকের রাসায়নিক 
মিলনে গঠিত লাল চূর্ণ পদার্থ। 
মহিলারা সীমস্তে পরেন; পাধারণ 
লাল রং ( পেইণ্ট ) হিসেবেও এর 
প্রচুর ব্যবহার আছে। 

ভাল্ব _- (1) কোন ছিদ্র বা নল- 
মুখে যে ঢাকনা কৌশলে এমনভাবে 
বসানে| থাকে যাতে তরল বা গাসীয় 
পদার্থ কেবল এক দিকে ষেতে 
পারে, কিন্ত বিপরীত দিকে বেরুতে 
পারে না। (2) বেতার যন্ত্রাদিতে 
ইলেক্ট্রিক বাঁল্বের মত কাচের ষে 
টিউব থাকে, তাঁকেও সাধারণতঃ 
ভাল্ব বলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে 
বল উচিত 'থার্মোআয়োনিক 1 
ভাল্ব,। এর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুবাগত 
ক্ষীণ কম্পনের তড়িত্বরঙ্গকে পরি- 
শোধিতও পরিবধিত কর! হয়। 



তাবা 

ভাবা, ডাঃ হোমি জা হাঙ্গী র-_ 
বিশিষ্ই ভারতীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী ; 
বোম্বাইয়ে জন্ম 1909 খৃঃ। অগ্যাপি 
(1961 খুষ্টাবৰ ) জীবিত। শিক্ষা 
বোম্বাই ও কেম্বিজ বিশ্ববিদ্ভালয় 
-- গণিতে ট্রাইপম" ও “বাফেল-বল, 
বৃত্তি লাভ । এফ-আর-এস | রোমে 
অধ্যাপক ই. ফ্লেমির অধীনে একাদি- 
ক্রমে তিনবার “আযাইজ্যাক বৃত্তি? 
লাঁভ। “কস্মিক-রে? ? ও “নিউ- 
ক্রিয়ার ফিজিক্স সম্পফিত গবেষণায় 
বিপুল খ্যাতি । বোম্বাইয়ে টাঁটা 
রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ; ভাগুত 

নরকারের পরমাণুশক্তি কমিশনের 
সভাপতি । পদ্ম-বিভূষণ” উপাপি। 
ভিটা-প্লাস-_ এক বিশেব রাসায়নিক 
গঠনের কাঁচের ব্যবহারিক নাম । 
বিশেষ গুণ ও ধর্মে সাধারণ কাচের 
থেকে এ-কাচের কিছু ভেদ আছে। 

বিশেষতঃ এর ন্বচ্ছতার প্রধান 
বৈশিষ্কয হলো, এর ভিতর দিয়ে আল্- 

ট্রীভায়োলেট 1 রশ্মি চলাচল করে। 
ভিটামিন __- খাগ্-প্রাণ। বিভিন্ন 
খাগ্ঠ বস্থতে কাবন-ঘটিত যে-সব 

অতি স্থম্ম জৈব বাঁপায়নিক পদার্থ 
জীব মাত্রেরই পু ও বুদ্ধির পক্ষে 
অত্যাবশ্যক বলে প্রমাণিত হয়েছে । 
বিভিন্ন খাঞ্ে এরূপ বিভিন্ন পদার্থ 
অতি সামান্য পরিমাণে থাকে; 
কিন্তু যা্জধেরে অভাবে নান! রকম 
রোগ দেখ দেয়, জীবদেহের পুতি ও 
বুদ্ধি ব্যাহত হয়। খান্ধের প্রাণ- 

ভিটামিন-ৰি 
শপ পপীপিপিশ শী ৯ শীশীশীশীশ তি 

স্বরূপ এই শ্রেণীর অত্যাবশ্টুক পদার্থ- 
গুলৌকে বলে ভিটামিন; বাংলায় 
বলে 'খাগ্য-প্রীণ”। পূর্বে বিভিন্ন খাস 
উপাদানে এদের বিভিন্ন গুণাগুণ 
মাত্র বিচার করে ভিটামিন-এ 
ভিটামিন-বি, সি, ডি প্রভৃতি নাম 
দেওয়া হয়েছিল। সাম্প্রতিক গবে- 
ষণায় বিতিন্ন ভিটামিনের বাসায়- 
নিক স্বব্ূপ ও গঠনও অনেক ক্ষেত্রে 
জান! গেছে : 

ভিটামিন-এ -- রানায়নিক হিসেবে 
পদার্থ ট] হলে। 05017850277 দুধ, 
মাখন, ভাজ। শ।কমঞ্জি, মাছের তেল, 
চবি প্রভাততে আছে । খাছ্যে এর 
অভাব ঘটলে “বাত-কান।” রোগ হয় 
দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, গাত্রচ্দ তৈল- 
হীন খস্থসে হয়ে ওঠে । 

ভিটামিন-বি _ সমপণায়ের অনেক- 
গুলে। রাসায়নিক পদাথ বুঝায়) এক- 
সঙ্গে বল। হয়'ভিটামিন-বি-ক মপ্রেক্স?। 
ভিঢাঁমিন-বি। (অ)ানিউরিন, থায়া- 
মিন ) গম, চাউল প্রভৃতি খাদ্ম- 
শস্যের বহিরাবরণে থাকে ;: অভাবে 
শক্তিহীনতা, অগ্রিমান্দটা ও বেরি- 
বেরি রোগ জন্মায়। ভিটামিন-বিএ 
( ল্যাক্টোফ্লেবিন, ব। বিবোক্লেবিন ) 
ছুধ, ডিম প্রভ(তিতে থাকে ; অভাবে 

চর্মবোগ হয়, শিশুরা উপযুক্তবূপে 
বাড়ে না। ভিটামিন-বি। £ (ফোলিক 
আযাদিভ ) একটি লালচে স্কটিকাকার 
বাসায়নিক পদার্থ) কোন কোন 
তাজ শাঁকসজি, জীবজস্তর লিভার ও 



ভিটামিন-সি 

ঈন্ট 1 প্রভৃতি থেকে পাওয়া যায়। 
থাচ্যে এ-জাতীয় ভিটামিনের অভাবে 
রক্তহীনতা! দেখ। দেয়। 

ভিটামিন-সি (আ্যাস্কবিক আযমিড) 
টাটকা শাকসক্ি ও ফলের রসে 
থাকে । অভাবে স্কাভি 1 রোগ হয়। 

ভিটামিন-ডি (ক্যাল্সিফেরল) বিভিন্ন 
মাছের যকৃতের তেলে পদার্ঘট। 
থাকে। সূর্ধ-কিরণেব প্রভাবে মানুষের 
দেহে এট স্বতাবতঃই জন্মায়; এর 
রাসায়নিক প্রভাবে খাগছ্যের ক্যাল- 
সিয়াম উপাদান দেহের হাড় গগনে 
সাহাধ্য করে। কাজেই পদ্াার্থটার 
অভাবে দেহের হাড় শক্ত হয় না; 

বিশেষতঃ শিশুদের রিকেট 1 রোগ হয়। 
ভিটামিন-ই -- বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তেল 
ও তাজা শাকসজজিতে থাকে । খাদ্যে 
ক্রমাগত এর অভাবে স্ত্রীলোকের 

বন্ধ্য। হয়, প্রজননশক্তি লোপ পায়। 
ভিটামিন-এইচ--(বায়োটিন ) জীব- 
জন্তর লিভারে ও ঈষ্টে' থাকে। 
অনেক ক্ষেত্রে কাঁচ৷ ডিমের শ্বেতাংশ 
খেলে ( টক্স্যামিন 1) এর জৈবক্রিয়। 
নষ্ট হয়ে ায়। অভাবে বিভিন্ন ছুরাঁ- 
রোগ্য চর্মরোগ জন্মায় । 

ভিটামিন-কে-_ শ্বতাবতঃই মানুষের 
দেহাত্যস্তরে স্যষ্টি হয়ে থাকে । টাট্ক। 
মাধনে ও উত্তিদ্দের সবুজ পাতায় 
পদা্ট| থাকে । অভাবে রক্তের 
জমাট বীধার ক্ষমতা লোপ পায়, 
তার ফলে কেটে-কুটে গেলে অজজ্র 
রক্তপাত হতে থাকে। 
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ভিনিগার 

এগুলো ছাড়! বিভিন্ন খাচ্ছে 
আরও নানা রকম ভিটামিনের সন্ধান 
পাওয়া গেছে। বিভিন্ন খাগ্যবস্তর 
গুণাগুণ বিচার ও রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ করে নানা রকম নতুন নতুন 
ভিটামিন ক্রমে আবিষ্কৃত হচ্ছে। 
ভিটি য়ল __ কম্সেপ্টেটেভ সাঁলফিউ- 
রিক আমিডকে (3590£) “অয়েল 
অব ভিটিয়ল' 1 বলা হয়। এজন্যে 
বিভিন্ন সালফেট সপ্ট 1 বর্ণা্সারে 
বিভিন্ন ভিটিয়ল নামে পরিচিত; 
যেমন -- 'বু-ভিটি য়ল” হলে। কপার 
সালফেট, 08904, 57520) *গ্রিন- 
ভিট্রিয়ল হলো ফেরান সালফেট, 
7০১0)4. 77320 3 আর “হোয়াইট 

ভিট্রিয়ল” বলতে বুঝায় জিঙ্ক-সালফেট, 
20904) 7750; এরূপ ভিটি.য়ল 
সণ্টগুলে। সবই হয় স্কটিকাঁকাঁর-- 
আর এদের প্রত্যেকটারই “ওয়াটার 
অব কৃষ্টালিজেনন” 1 থাকে। 

ভিটি,য়াস _-কাচ-সদৃশ, কাচের মত 
ম্চ্ছ)) যেমন, ভিটি যাস হিউমার 
হলে চক্ষু-গোলকের অভ্যন্তরে শ্বচ্ছ 
( কাচের মত ) জেলিবৎ যে জব 
পদার্থ থাকে। 

ভিন্কুলাম __ বন্ধনী বা ব্রাকেটের 
পরিবর্তে বিভিন্ন গাণিতিক রাশির 
সমাহার বা একরাশিত্ব বুঝাতে 
তাদের উপরে যে রেখা ব্যবহৃত হয় ; 

যেমন, 3৮+%-1. 
ভিনিগার -_ বিশেষ এন্জাইমের 1 
প্রভাবে বিয়ার, ওয়াইন প্রভৃতির 



ভিনে! 

ইথাইল-আযালকোহল 1 উপাদান 
অক্সিডাইজড হয়ে গেঁজে গিয়ে যে 
তরল পদার্থের ত্যগটি হয়। এর মধ্যে 
3% থেকে 6% আযাসিটিক আসিড 1 
জন্মায়। পাশ্চাত্য দেশে জিনিপট! 
খাচ্চত্রব্যে মেশানো হয়। 

ভিনো, অধ্যাপক ভিন্সেণ্ট দ্য __ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রসায়ন-বিজ্ঞানী; 
শিকাঁগোয় জন্ম 190] খৃঃ, অগ্যাঁপি 
(1961 খুঃ ) জীবিত । প্রথমে বায়ো- 
কেমিস্ির + অধ্যাপক ; পরে 1938 খুঃ 
থেকে নিউ ইয়র্কের কর্নেল বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে “জব রসায়ন” বিভাগের 
অধ্যক্ষ। জব রাপাঁয়নিক গবেষণায় 
বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কারে প্রভৃত 
খ্যাতি অর্জন। মাহ্নষের মুত্র-গ্রন্থির 
ক্রিয়া-নিয়ন্ত্রক ও সন্তান প্রজননের 
সহায়ক হর্মোন 1 ছুটির রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ ও গঠন সম্পকীয় এতিহাসিক 
অবদানের জন্য 1955 খৃঃ রসায়ন 
বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ। 

ভিত্রিও -- বক্রাকার রোগ-জীবাণু) 
এদের দেহ স্থত্ম কাঠির মত লম্বা, 

ঘ্ক্ক্ কাজেই এই 
রকম ব্যাক্টে- 
রিয়াকে সাধা- 
রণভাবে বলে 

ব্যাসিলাস 1 । 
বিভিন্ন ব্যাসি- 
লাদের মধ্যে 

ভিবিয়ে। 
9989 শপ হরিত 

আবার বক্রাকারগুলোর বিশেষ না 
হলে “ভিত্রিও। সীতার কাটার 

ভেব্্র 

স্থবিধার জন্যে এদের দেহের পশ্চাতে 
সুক্ম একটা লেজের মত অঙ্গ থাকে) 
কলেরার “কমা-ব্যামিলাস”ও বিশেষ 
এক শ্রেণীর ভিত্রিও। 

ভিক্ষোসিটি -__ ঘন তরল পদার্থের 
আঠালো-ভাব। বস্ততঃ যে ধর্মের জন্তে 
তরল পদার্থের বিভিন্ন স্তর পরস্পরের 
সঙ্গে এটে থাকতে চায়, সহজে 
প্রবাহিত হয় না। বিভিন্ন স্তরের 
মধো আণবিক সংঘর্ষের ফলেই তরল 
পদার্থে প্রবহনের গতি ক্রমে মন্দীভূত 
হয়ে পড়ে। গাঢ় তেল, জিলেটিন 1, 

গদদের আঠা প্রভৃতির মধ্যে এই 
ভিস্কৌোমিটি ধর্ম বিশেষভাবে লক্ষ্য 
কর। যায়; এরকম সব পদার্থকে 
বলে ভিক্কাস পদার্থ। অবশ্ত সব 
তরল পদার্থেরই কিছু-না-কিছু 
ভিস্কোসিটি আছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে 
বিতিনন পদার্থের ভিস্কোসিটি, অর্থাৎ 
তাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার- 
স্পরিক আকর্ষণ তুলনামূলকভাবে 
মাপ সম্ভব হয়ে থাকে, তাকে বলে 

ভিক্কোমিটার। 
ভেক্টর _- বিভিন্ন ভাববোঁধক যে-সব 
গাণিতিক রাশিকে রেখার সাহায্যে 
প্রকাশ কর] যায়। রাশিটির পরি- 
মাণকে রেখার দৈর্ঘ্যে, এবং তার 
স্বরূপ বা দিক রেখাটার কৌণিক 
অবস্থান দ্বার! প্রকাশিত হয়ে থাকে । 
কোন লোক কোন এক দিকে ঘণ্টায় 
5 মাইল বেগে ছুটছে; এখানে 
£ মাইল” এই রাশিটাকে ভেক্টর 



ভেক্টর 

রাশি বলা হবে। যেহেতু 5 ইঞ্চি 
একটা বেখ! টেনে (এক ইঞ্চিস্ 
এক মাইল ধরে') এর পরিমাণ 
প্রকাশ করা যায়; আবার ওই 

অস্কিত সরল রেখার দিক,ব! অবস্থান 
দেখে লোকটির গতিপথের দিক 
নিদিষ্ট হতে পারে। এভাবে ছুটি 
ভেক্টর রাঁশি যদি কোন ত্রিভূজের 
সন্নিহিত ছুটি বাহুর দ্বার। প্রকাশিত 
হয়, তবে সাধারণতঃ ওদের সমষ্টিগত 
ভেক্টর রাশি প্রকাশিত হবে ওই 
ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর দ্বার! । 

-- বোগ-জীবাণুর বাহক। 
মশা, মাছি, ইছুর পপ্রভৃতিকে বিশেষ 
অর্থে তেক্টর” বল! হয়; কারণ, এর! 
রোগীর দেহ ব1 দেহনিঃল্গত মল- 
মুত্রাদি থেকে রোগ-জীবাণু বহন 
করে নিয়ে সুস্থ লোকের দেহে রোগ 
ক্রামিত করে। 

ভেনম্ -- জাস্তব বিষ) বিষধর 
সাপের বিষ-দাত থেকে নি:স্যত 
বিষাক্ত লালা । বোল্তা, ভীমরুল, 
বিছা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের হুলের 
বিষকেও “ভেনম্” বল! হয়। 

ভেনাক্যাভা _- হৃৎপিণ্ডের ডান- 
দিকে যে-ছুটি শিরার পথে দেহের 
বক্ত হৃংপিণ্ডে পৌছায়। এদের 
মধ্যে উপর দিকের শিরাটা!কে 
বলে “্থপিরিয়র ভেনাঁক্যাভা” ও 
নীচেরটাকে বলা হয় 'ইনফিরিয়র 
ভেনাক্যাভ।' । 

ভেনারাল ডিজিজ -- গনোকক্কাই 
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প্রভৃতি জীবাণু-সংক্রমণের ফলে রক্ত- 
ছুষ্টিসহ রোগীর যৌন-অঙ্গের ক্ষত ও 
প্রদাহজনিত বিভিন্ন ব্যাধি) যেমন-_- 
সিফিলিল 1, গনোরিয়। ইত্যার্দি। 

| ভেনাস __ শুক্র গ্রহ। গ্রহট। পৃথিবী 

শপ পপ এ পা পক পাপ শপ সিসি পিসি 

ও বুধ গ্রহের কক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী 
নিজন্ব একটা নিদিষ্ট কক্ষপথে স্ুর্যকে 
প্রদক্ষিণ করছে । হ্র্য থেকে এর 
দূরত্ব প্রায় 6 কোটি 70 লক্ষ মাইল। 
পৃথিবীর হিসেবে 225 দিনে শুক্র- 
গ্রহের বছর হয়, অর্থাৎ হ্র্ধকে 
প্রদক্ষিণ করতে এর লাগে আমাদের 
225 দিন। পৃথিবীর চেয়ে এর 
উপরিভাঁগের উত্তাপ সম্ভবত; অনেক 

বেশি । এর চারিদিকে কোন বায়ু- 
মণ্ডল আছে বলে মনে হয় নাং 
সম্ভবতঃ মেঘের মত কোনরূপ বাম্পীয় 
আবরণে পরিবেষ্টিত বয়েছে। 

তেনাস ফ্লাইট্র্যাপ -- এক প্রকার 
প্রাণিভৃক্ উত্ভিদ। এর সাদ! ফুল 
ফোটে, আর পাতাগুলো আঠালো । 
ফুলের আকর্ষণে পাতার উপর কীট- 
পতঙ্গ এসে পড়লে আঠায় জড়িয়ে 
ফাদ্দের মত আবদ্ধ হয়ে মার। যায়; 

আর উদ্ভিদট। ধীরে ধীরে সেটাকে 
জীর্ণ করে আত্মসাৎ করে ফেলে । 

ভেন্টিক্ল __ দেহাত্যস্তরস্থ কোন 
প্রতাঙ্গের শুন্ত গহ্বর; যেমন-_হৃৎ- 
পিগ্ডের নিয়াংশে ছদিকে ছুটি ভে. ল. 
আছে; ডানদিকেরটা থেকে রক্ত 
ফুস্ফুপে (লাংস 1) যায়--আর বী- 
দিকের গহ্বরটা থেকে রক্ত সারা 



ভেনিনেকদন 

দেহে ছড়িয়ে পড়ে। মাহ্থষের 
মস্তিষ্কেরও কোন কোন অংশে ক্ষুদ্র 
ত্র “ভেষ্টি কৃল” বা শুন্ত-গহবর আছে। 

ভেনিসেকৃূসন -- দেহের কোঁন অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গের শিরা চিড়ে রক্ত বার করে 

দেয়া, বা নল প্রবেশ করনো 
ব্রক্তদান» বা ইণ্টারতেনান ইঞ্রেক- 
ননের' সময়ে যেমন করা হয়। 

ভেপার -- পদার্থের বাম্পীয় অবস্থা; 
ষে অবস্থায় তাপ অক্ষুপ্ন রেখে 
কেবলমাত্র তার চাপ বুদ্ধি করেই 
পদার্থটাঁকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত 

করা যায়। এরূপ বাম্পীয় অবস্থায় 
পদার্থের তাঁপ তার নির্দিষ্ট “ক্রিটি- 
ক্যাল' টেম্পারেচারের 1 কম থাকে। 

এই অবস্থায় পদার্থকে বলে ভেপার*ঃ 
কারণ তখন কেবল মাত্র চাপ বুদ্ধি 
করেই পদাথটাকে তরল অবস্থায় 
পরিবর্তিত কর! চলে; যেমন-- 
পেটলের বাম্প, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি । 

ভেপার প্রেসার -- উপযুক্ত উত্তাপে 
সব তরল পদার্থই বাম্প'য় অবস্থায় 
রূপান্তরিত হয়ে যায়। পদার্থের 
এরূপ বাম্পীয় অবস্থায় তার অণু- 
গুলে! পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, 
পরম্পরের মধ্যে আণবিক আকর্ষণ 
হাস পায়। কোন আবদ্ধ পাত্রে এই 
বাষ্প ক্রমাগত জমলে স্বভাবতঃই 

তার চাপ বৃদ্ধি পায় এবং পাত্রের 
গায়ে চাপ দিতে থাকে; এই 

বাম্পীয় চাঁপ ক্রমে শেষে চরমে 
পৌছায় । এই সর্বোচ্চ চাঁপ নির্ভর 
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করে পদার্থের গঠন ও তাপমাত্রায় 
উপর। পারের অভ্যন্তর ভাগে ওই 

বাষ্প সম্পৃক্ত (স্তাচুরেটেড + ) হয়ে 
উঠলে আরও বাম্প যদ্দি প্রবেশ 

করানে৷ যায়. তবে আর তা বাম্পীয় 
আকারে পাত্রের অভাস্তরে জমতে 

পারে না, অতিরিক্ত বাম্প সঙ্গে সঙ্গে 
তরল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় বাম্পের 
ওই নর্ষোচ্চ চাপকে বলে “সম্পক্ত 

বাম্পীয় চাপ", অথবা "স্তাচুরেটেড 
ভেপার-প্রেসার? | 

। ভেলোসিটি _ গতিবেগ, অর্থাৎ 
গতির হার; গতিশীল কোন বন্ধ 
কোন একক সময়ে একই দিলে 

যতটা দুরত্ব অতিক্রম করে। একট 
ট্রেন প্রতি ঘণ্টায় 30 মাইল বেগে 
সমভাবে ছুটছে; এখানে “ঘণ্টীয় 30 
মাইল” এই হলো! ট্রেনটার ভেলো- 
সিটি, বা গতিবেগ । 
ভেলোসিটি ( রিলেটিভ )-- তুলনা- 
মূলক, বা আপেক্ষিক গতিবেগ; 
কোন বস্তর গতিবেগ অপর কোন 
বস্বর গতি বা স্থিতির তুলনায় যেক্ূপ 
অনুমিত হয়। মনে করা যাক, 'ক?ও 
“” ছুট ট্রেন পাশাপাশি একই দিকে 
ছুটছে -_ “ক' ঘণ্টায় 20 মাইল ও 
থে” ঘণ্টায় 15 মাইল ভেলোসিটি 
নিয়ে চলছে । ক'এর গতি খ'এর 
তুলনায় (খ' থেকে দেখলে ) মনে 
হবে যেন ঘণ্টায় 5 মাইল; এই হলে! 
ক'এর “রিলেটিভ ভেলোসিটি' ৷ ছুটা 
বনস্তর গতিবেগ যদি কোন ত্রিতৃজের 



ভেসেলিন 

ছুটা সন্নিহিত বাহুর দ্বার। প্রকাশিত 
হয় (ভেক্টর রাশি1) তবে বস্ত 
ছুটার পরস্পরের 'ক্িলেটিত ভেলো- 
সিটি' অর্থাৎ আপেক্ষিক গতি ওই 
ত্রিভূজের তৃতীয় বাহুর দ্বার! 
প্রকাশিত হবে। 

ভেসেলিন __ পেট্রোলিয়াম জেলি”, 
বা পেটোলেটাম 1 | 

ভোলেটাইল -_ উদ্বায়ী; বান্বু- 
মণ্ডলের সাধারণ তাপ ও চাপেই 
যে-সব কঠিন বা তরল পদার্থ শ্বতঃই 
দ্রুত বাম্পীভূত হয়ে উবে যাঁয়। 
উদ্ধায়ী পদার্থের 'ভেপার প্রেসার? 1 
শ্বতাবত:ই হয় বায়ুমগ্ডলীয় চাপের 
চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি; কাজেই 
এরূপ বাপ্পীভবন সম্ভব হয়ে থাকে। 
পেল 1, আযালকোহুল 1, কপৃণর 
প্রভৃতি এরূপ 'ভোলেটাইল” বা 
উদ্ধায়ী পদার্থ; কিন্তু সাধারণ তেল, 
জল, পারদ প্রভৃতি স্বাভাবিক তাঁপ 
ও চাপে তেমন কিছু লক্ষ্যণীয়ভাবে 
বাম্পীভূত হয় না; কাজেই এ-গুলে! 
ভোলেটাইল নয়, 'নন্ভোলেটাইল, 
অর্থাৎ অন্ুদ্বায়ী পদ্দার্থ। 

€ভোপ্ট -. বৈছ্যাতিক চাঁপ পরি- 
মাপের একটা একক বিশেষ। তড়িৎ- 
পরিবাহী তারের ছুই প্রান্ত, 
অথবা তার যে-কোন ছুই স্থানের 
মধ্যে ভড়িৎবিতবের পার্থক্য এক 
ভোণ্ট হবে, যদি ওদের মধ্যে এক 
কুলম্ব? তড়িৎ-প্রবাহের ফলে এক 
সুল1 পরিমাণ শক্তি ব| এনাজজি 
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ভোল্টমিটার 

ভোল্টা 

প্রকাশ পায়। সাধারণ ষ্টোরেজ 
ব্যাটারির 1 ছুই তড়িৎ-দারের মধ্যে 
তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য প্রায় 2 
ভোণ্ট, সাধারণ টর্চ-লাইটের ডাই 
সেলের 1 প্রায়? ভোণ্ট হয়ে থাকে। 
কলকাত। শহরে বাড়ী বাড়ী ষে 
তড়িৎ সরবরাহ হয় তার ভোল্টেজ 
220 থাকে । এই ভড়িৎ-চাপ বা 

ভোপ্টেজ দ্বারা ইলেকট্রোমোটিত 
ফোর্ঁ1 এবং পোঁটেন্সিয়্যাল 
ভিফারেম্প1 (7. [),.) উভয়ই 
পরিমিত হয়ে থাকে । 

-- টবছ্যুতিক চাঁপ 
পরিমীপের জন্যে ব্যবহৃত একটি যন্ত্র 
বিশেষ। এর সাহায্যে ভড়িতা বিষ্ট 
ছুই স্থান, বা বস্বর মধ্যে তড়িৎ- 
বিভবের বৈষম্য, অথাৎ পোটেন্সিয়্যাল 
ডিফারেন্স1 মাপা হয়। ইটালীয় 
বিজ্ঞামী ভোল্ট! এই যস্ত্র উদ্ভাবন 
করেন। মোটামুটি এটা একট! 
আযাম্মিটার 1 যঙ্্রের অনুরূপ, কেবল 
এর মধ্যে একট] প্রয়োজনারূপ উচ্চ 
তড়িৎ-প্রতিবন্ধক (রেজিষ্টেম্স) 
সন্নিবিষ্ট থাকে এবং যন্ত্রের স্কেলে 
তোণ্ট1 এককের সংখ্যা-নির্দেশক 
দাগ কাট থাকে। 

ভোল্টা, কাউণ্ট আ্যাল্পাণ্ডে। __ 
ইতালীয় বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ; 
জন্ম 1745 খৃঃ, মৃত্যু 1827 খুটাব | 
ভড়িৎ-বিজ্ঞানে অসামান্ত অবদান। 
নৃতন পদ্ধতির ইলেক্ট্রোস্কোপ 1 ও 
ব্যাটারি 1 ( ভোল্টেইক ব্যাটারি) 



ভোশ্টামিটার 
স্পা শশী শিপ পিসি শিপিশি্পোস্পী পপ 

উদ্ভাবন । তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য 
থেকে তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ মাপার 
উপায় উত্ভতাবমেই সমধিক প্রপিদ্ধি 
যার একক উল্ভাবকের নামাহ্ছসারে 
“ভোণ্ট”1 বলে খ্যাত। 

ভোপ্টামিটার _- কোন প্রবাহ-পথে 
তড়িৎশক্তির পরিমাণ স্থির কর- 
বার এক রকম হস্ত্র। মূলতঃ যন্ত্রটা 
হলে! একট ইলেকট্রোলিটিক সেল + 
মাত্র। এর কপার, বা সিলভার সন্টের 
দ্রবের মধো ভড়িত্-প্রবাহের ফলে 

ইলেক্টোলিসিস 1 প্রক্রিয়ায় ওই 
সন্টের ধাতব আয়ন 1 বিমুক্ত হয়ে 
যাঁয়। ওই বিমুক্ত ধাতু-কণিকাগ্তলে। 
গিয়ে ক্যাথোডের 1 গাঁয়ে সঞ্চিত 
হতেথাকে। ক্যাথোডের ওজন বুদ্ধির 
পরিমাণ থেকে বিমুক্ত ধাতুর পরিমাণ 
সহজেই স্থির করা যায়। এভাবে 
বিমুক্ত ধাতুর পরিমাণ থেকে আবার 
বিমুক্তকারী তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি 
বা পরিমাণ সহজেই হিসাব করে 
নির্ধারণ কর! যেতে পারে। 

- বিশেষ বিশেষ 
রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার 
জন্যে সেই সব রোগাক্রান্ত জীবের 
দেহ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই 
রোগের নিন্ভতেজীকৃত ষে জীবাণুরস 
নিয়ে হুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ 
করানে৷ হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 
ত্যাকৃসিনেসন' বা টিক দেওয়া; । 
গো-বসস্তের টিক! দেওয়ার ব্যবস্থাই 
সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছিল; তাই 
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ভ্যা-ডাই 

'ভাকৃসিন' কথাটার উদ্ভব হয়েছে। 
ডাঃ জেনার ? প্রথমে এভাবে গো- 

বসস্তের টিক আবিষ্কার করেন; পরে 
বিজ্ঞানী লুই পাস্তর 1 বিভিন্ন বরোগ- 
জীবাণুর টিক] বিজ্ঞান-সম্মতভাবে 
প্রবর্তন করেছেন। প্রথম দিকে 
কেবল জীবিত রোঁগ-জীবাণু নিয়ে 
টিক! দেওয়। হোত; আজকাল দেখে! 
গেছে, মৃত ব| নিস্তেজিত জীবাণু 
ব্যবহার করলেও উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয়। 

ভ্যাকুয়াম _ শূন্য স্থান) যে স্থানে 

শপিন্প পপি শি পিল শিস শশশ্পীপিা ৪০০ 

1 

| 
ৃ 
| 

বায়ু, গ্যাস, বা অপর কোন পদার্থের 
কোন অণু-পরমাণু কিছুমাত্র মেই। 
বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য এরপ শূত্স্থাম 
স্থটি কর! সম্ভব হয় না। এজন্যে 
মোটামুটি সম্ভাবারূপে বায়ু বা কোন 
গ্যাসশূন্য স্থানকেই সাধারণতঃ 
ভ্যাকুয়াম” বল। হয়। বায়ুনিষ্ধাশক 
পাম্পের সাহায্যে আবদ্ধ স্থান থেকে 
বায়ু ব গ্যাস নিষ্ষাশিত করে এরূপ 
ভ্যাকুয়ামের স্থঙি কর! হয়ে থাকে । 
এর মধ্যে গ্যাসীয় চাপ অতি 
সামান্যই অবশিষ্ট থাকে । “রেডিও 
ভাল্ব” 1, 'ক্যাথোড-বে টিউব? 1 
প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগ 
এরূপ যথাসম্ভব ভ্যাকুয়াম বা বায়ুশূন্ত 

করে নিতে হয়। 
ভ্যা্ট-ডাই __ যে-সব বঞ্চক পদার্থে 
বন্থাদি রঙ্গীন করবার জন্যে কোন 
মরভ্যাপ্টের1 প্রয়োজন হয় না। 
রংধরাবার জন্তে সাধারণতঃ বস্ত্রাদি 
আগে বিশেষ কোন রাসায়নিক দ্রবে 



ভ্যানাডিয়াম 

( মরভ্যাণ্ট 1 ) ভিজিয়ে নিতে হয়; 
কিন্তু “ভ্যাট-ডাই” জাতীয় রঞ্ক 
পনার্থে সেরূপ কর। দরকার হয় ন|। 
নীল প্রভৃতি বিভিন্ন কৃত্রিম রং এই 
শ্রেণীর রঞ্ক পদার্থ। ধেপাত্রেবন্থাদি 
ডুবানো হয় তাঁকে বলে “ভ্যাট? । 

ভ্যানাডিয়াম -- মৌলিক ধাতব 
পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 50:95, 
পারমাণবিক সংখ্যা 23; অত্যন্ত 

কঠিন, সাদা ও মূল্যবান ধাতু । কোন 
কোন দুশ্াপ্য খনিজ পণার্থের সঙ্গে 
সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। সাল- 
ফিউরিক আমিড (72904) তৈরি 
করবার প্রঞ্চিয়ায় ধাতুটার অক্সাইড 
ক্যাটালিস্ট 1 হিসেবে কখন কখন 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বিশেষ এক 
শ্রেণীর কঠিন ইস্পাত (ত্যানাডিয়াম 
হিল) তৈরি করতেও সামান্ত ভ্যানা- 
ডিয়াম ধাতু মিশ্রুত কর! হয়। 
ভ্যানিসিয়ান হোয়াইট -- 
সম-পরিমাণ "হোয়াইট লেড'1, 
[ 22008. 29 (07) 7, এবং 

বেরিয়াম সালফেটের € 8৪904) 
সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রিত পদার্থ 
তেলে মিশিয়ে নিলে উৎকৃষ্ট সাদ। রং 
( পেইন্ট ) তৈরি হয়ে থাকে। 

ভ্যাল্ক্যানা ইজ২ডরাবার 
বাবারের সঙ্গে গদ্ধক বা গন্ধকঘটিত 
কোন যৌগিক পদার্থ মিশিয়ে 
উত্তাপে দ্রবীভূত করলে যে পদার্থ 
উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন পদার্থ 

স্বভীবজাত বাঁবারের চেয়ে অপেক্ষা- 
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ত্যালেন্সি 

কৃত কম স্থিতিস্থাপক হয়ে ষাক্স এবং 
অনেকট! শক্ত হয়ে ওঠে। একে 

ছাঁচে ঢেলে যে-কোন আকার 
দেওয়া যায । মোটর গাড়ীর টায়ার 
প্রভৃতি একূপ ভ্যাল্ক্যানাইজ.ড 
রাবাবে তৈরি হয়ে থাকে। 

ূ ভ্যাল্ক্যানাইট -- শক্ত এক রকম 
ভ্যাল্ক্যানাইজড. রাবার 1 বিশেষ । 
রাবারের সঙ্গে গন্ধকের বিশেষ এক 
রকম রাপায়নিক বিক্রিয়ার ফলে 

জিনিসটা তৈরি হয়। এর তড়িৎ- 
পরিবহনের ক্ষমতা একেবারে থাকে 
না বলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রীদিতে 
তড়িং-রোধক অর্থাৎ 'নন্কণ্ডাক্টর 
পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

ভ্যালেন্সি -_+ যৌগিক গঠনে বিভিন্ন 
মৌলিক পদার্থের পরমাণুর পার- 
স্পরিক সংযোগশক্তি-বোধক সংখ্যা । 
কোন মৌলিক পদার্থের একটা 
পরমাণু অপর কোন মৌলিক পদার্থের 
যতগুলে! পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে 
রসায়নিক সংযোগ ঘটায় এবং 
তাদের যৌগিক পদার্থ স্থষ্টি হয়, সেই 
সংখ্যাটি হলে! ওই পদার্থ-বিশেষের 
ভ্যালেন্সি। হাইড়োজেন গ্যাঁসকে 

মনোত্যাল্যাণ্ট + বলে ধরা হয়েছে, 
অর্থাৎ এর ধেন ভ্যালেম্সি এক; 
কাজেই হাইড্রোজেন পরম ণুব নঙ্গে 

তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন মৌলিকের 
এই ভ্যালেন্সি-সংখ্যা নির্ণীত হয়ে 

থাকে। কোন মৌলিকের একটি 
পর্মীণু যে কয়টি হাইড্রোজেন- 



পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হুতে পারে, 

ভ্যালেন্সি 

বা যে-কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু 
বিচ্যুত করে তার স্থান অধিকার 
করতে পারে, সেই সংখ্যাকে বলে 
ওই মৌলিক পদার্থের 'ভ্যালেন্সি'। 
এভাবে যে মৌলিক পদার্থের একটি 
পরমাণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোন যৌগিক পদার্থ 
স্ট্টি করে, তাকে বলে মনো- 
ভ্যাল্যাণ্ট এলিমেণ্ট' ; দুইটির সঙ্গে 
যুক্ত হলে বল! হয় ভাইভ্যাল্যান্ট; 
এপ ট্রাইভ্যাল্যাণ্ট, টেট্রাভ্যাল্যাণ্ট 
ইত্যাদি। রালায়নিক ক্রিয়ায় বুঝা 
যায়, একট] হাইড্রোজেন-পরমাণুর 
সঙ্গে একটা ক্লোরিন-পরমাণু যুক্ত 
হয়ে হাইড্রোৌক্লোরিক আসিড, 
7701, স্থঠি হয়, --কাঁজেই ক্লে।রিন 
মনোভ্যাল্যাণ্ট । একট। অক্সিজেন 
পরমাণু ছুট! হাইড্রোজেন পরমাণুর 
সঙ্গে মিলে হয় জল, 203 কাঁজেই 
অক্সিজেন ভাইভ্যাল্যাণ্ট । এভাবে 
আযামোনিয়া 1, ব$, থেকে বুঝা 
যায়, নাইট্রোজেন ট্রাইভ্যাল্যাণ্ট। 
মিথেন গ্যাস, 07; কাজেই কার্বন 
টেট্রাভ্যান্যাণ্ট, ইত্যাদি । 
আবার, সব মৌলিক পদার্থ ই 

ষে হাঁইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হবে. 
এমন কোন কথ! নেই। সেক্ষেত্রে 
আবার তুলনামূলকভাবে ভ্যালেন্সি 
সংখ্যা নির্ণীত হয়। ক্লোরিন মনো- 
ভ্যাল্যান্ট; এর একটা পরমাণু 
সৌডিয়ামের একট! পরমাণুর সঙ্গে 
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মিলে হয় “সোডিয়াম ক্লোরাইড+, 
৪01 (লবণ); স্কতরাং সোডিয়াম 
ধাতুও মনোভ্যাল্যান্ট। প্রত্যেক 
মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভ্যালেন্দসি 
নির্দিষ্ট; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে 
একটি মৌলিকের দু-রকম ভ্যালেম্িও 
হতে পারে; যেমন, আয়রন 
(লোহা) তার ফেবরাস সন্টে 
(8০012) হয় ডাইভ্যাল্যাণ্ট ;$ এবং 
ফেরিক1 সন্টে ( ঢা5015) হয় 

ট্রাইভ্যাল্যাণ্ট । 
মৌলিক পদার্থের পরমাণুর এই 

ংযোগ-শক্তি, অর্থাৎ ভ্যালেন্সিকে 
হাতের মত কল্পন| করা যায়; যেন 
পরমাণুগুলো হাতে হাতে মিলিয়ে 
পরম্পর যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ 
স্ষ্টি করে। কাজেই যে পরমাণুর যত 
ত্যালেন্সি তাঁর যেন ততট হাত; 
একেই বিজ্ঞানের সাধু ভাষায় বলে 
“ভ্যালেন্সি বণ? । 

অভারেটর -_- আঁটমিক পাইল? 
যন্ত্রে “নিউক্লিয়ার ফিদন' 1 প্রক্রিয়ায় 
নিউট্রন 1 কণিকার গতি মন্দীভূত 
করতে যে-সব পদার্থ ব্যবহৃত হয় 
ষেমন -গ্রাফাইট 1, বেরিলিয়াম 1, 
হেভি ওয়াটার 1 ইত্যাদি । 

| মন্াাড - বে মৌলিক পদার্থের 
ভ্যালেন্সি এক;মনোভ্যাল্যাণ্ট 1 
ব! ইউনিভ্যাল্যাপ্ট এলিমেপ্ট 1 1 



মণ্ড গ্যাস 

মণ্ড গ্যাস -_ প্রায় 650” ডিগ্রি 
সে্টিগ্রেডে উত্তপ্ত কয়লার উপর বায়ু 
ও জলীয় বাপ্পের প্রবাহ চালিয়ে যে 
দাহ গ্যাসীয় সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। 
এর মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড (00), 
কার্বন ডাইঅক্মাইভ (00) হাই- 
ড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাস 
মিশিত থাকে । একে কখন কখন 
“ওয়াটার গ্যাস'-ও + বলা হয়। 
মনেল €মটাল -- একটি অতি-কঠিন 
ধাতুমংকর (আযালয় 1 ); বিভিন্ন 
অনুপাতে নিকেল 1, তামা, লোহা) 
ম্যাঙ্গীনিজ 1, পিলিকন 1? এবং 
কার্ধনের সংমিশ্রণে তৈরী । রাসায়- 
নিক ক্রিয়ায় ক্ষয় হয় না; জাহাজের 
ইঞ্জিন, রসায়ন-শিল্পের কলকজ। 
প্রভৃতি এই ধাতু-সংকর দিয়েই 
সচরাচর তৈরি হয়ে থাকে । 
মনোকটিলিডন -- এক-বী জ পত্রী 
উত্ভিদ। ধান, গম প্রভৃতি শস্তের 
একটি মাত্র বীজপত্র থাঁকে, অর্থাৎ 
শম্য-বীজট! ভাঙ্গতে গেলে তেঁতুল- 
বীজের (ডাইকটিলিডন ) মত ছু- 
ভাগ হয়ে যায় না, একক থাকে। 

কাজেই এদের বলে মনোকটিলিডন । 
মনোক্রোমেটিক _ এক 

বর্ণের আলোক; ষে আলোকরশ্মি 
একই স্পন্দন ও দৈর্ঘ্যবিশি্ট তর্জ 
প্রবাছের ( ইলেক্টোম্যাগ্নেটিক 1 
ওয়েভ ) ফলে উদ্ভুত হয়। সর্যালোক, 
প্রদীপের শিখা প্রভৃতির সাদ 
আলোক মনোক্রোমেটিক নয়ঃ কারণ, 
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মনৌবেসিক আযাসিড 

বিভিন্ন ট্রে র তরঙ-স্পন্মমের 
সংমিশ্রিত প্রবাহের ফলে এরূপ সাদ 
আলোর ্ষ্টি হয়ে থাকে । এজন্যে 
প্রিজ মের 1 ভিতর দিয়ে প্রতিসরণের 
ফলে সাদ আলোক-রশ্শি বিগ্িষ্ট হয়ে 
বর্ণালির (স্পেক্ট 1ম 1) সপ্তবর্ণ দেখা 
যাঁয়। লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি 
এক-বরণী সব আলোক-রশ্মি হলো! 
মনোক্রোমেটিক। 

ূ মনোটাইপ -_ এক রকম মুদ্রণ-যস্্ 
যাতে ছাপার অক্ষরগুলোর আলাদ। 

আলাদা টাইপ বিশেষ কৌশলে 
প্রস্তুত হয়ে এককভাবে লাইনে 
সাজিয়ে ছাপা হয়। শব্দের অক্ষর” 
গুলে। প্রথমে কাগজের লম্বা ফাঁলির 
মধ্যে যাস্ত্রিক কৌশলে কাটা হয়। 
ওই কাগজ যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে কাটা 
অক্ষরগুলোর টাইপ শ্রেণীবদ্ঘভাবে 
ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে । সেগুলে। 
পরে এক-এক লাইনে নাজিয়ে এসে 
ছাপার কাজ হয়। এই মুদ্রণ-যন্ত্রে 
প্রতিবারেই নৃতন টাইপে স্থদ্দর 
নিখুত ছাপা হয়ে থাকে । 
মনোবেদিক আ্আমিড--যে 
আযাসিডে একটি মাত্র অপপারণযোগ্য 
হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে, যেটি 
রাসায়নিক ক্রিয়ার ধাতব পরমাণুর 
দ্বারা অপলারিত হয়ে ধাতুটার 
সম্পূর্ণ শমিত সন্ট 1 তৈরি হয়ে থাকে 
যেমন-্প্নাইট্রিক আসি, 70$7 
কিন্ত সাল্ফিউরিক আ্যাসিড, 
72504) নয়; অপসারণ-যোগ্য 
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ছুটি হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকায় মর্টার _- (1) রসায়নাগারে বিভিত্ 
একে বলা হয় ডাইবেসিক আযাসিড। 

মনোভ্যাল্যাণ্ট _- এক ভ্যালেন্ি- 
বিশিষ্ট পদার্থ। যে সব মৌলিক 
পদার্থের পরমাণুর ভ্যালেন্সি 1 এক। 
একে ইউনিভ্যাল্যাণ্ট এজিমেণ্ট, বা 
মন্তাড-ও 1 বলে। 

মনোমার -- যে সব রাসায়নিক 
যৌগিক পদার্থ তাদের মূল প্রাথমিক 
অণুর অবিমিশ্র একক সমবায়ে 
গঠিত। এরপ ম্বাভাবিক “মনোমার' 
রাসায়নিক পদার্থের একাধিক অণু 
বিশেষ রাসায়নিক সংযোগে পরম্পর 
সংবদ্ধ হয়েই পলিমার + পদার্থের 
সম্মিলিত ও বৃহত্তর অণুর সৃষ্টি 

হয়; যেমন-- আযাসিট্যান্ডিহাইভ, 
07,080, একটা মনোমার 
পদার্থ; কিন্তু প্যারান্ডিহাইডের 
(০750770)5 প্রত্যেকটি অণু 
মনোমার অআ্যাসিট্যান্ডিহাইডের 
তিনটা অণুর একক সংযোগে গঠিত 
হয়; কাজেই এটাকে বল হয় 
পলিমার ( পলিম্যারিজেলসন 1 )। 
সাধারণ রাসায়নিক যৌগিক মাত্রই 
হয় মনোমার। 

মনোলিথ -- পাথর বা পিষেণ্টের 
ধে-সব প্রকাণ্ড নিরেট ব্রক দিয়ে 

অট্লালিকার থাম বা ভিত্তি তৈরি 
হয়; একক প্রস্তর-নিনিত | 

মন্াটমিক এলিমেন্ট _ যে-সব 
মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটি অণু 
একটি মাত্র পরমাণু নিয়ে গঠিত; 
যেষন--হিলিয়াম 1 । 

সপ স্পা” পপ পা পাত 

পদার্থ চূর্ণ করবার জন্যে কঠিন 
পাথরের তৈরী ষে পাত্র বাবহৃত 
হয়। ওর পেষণ-দগুটাকে বলে 
পেস্ল। বাংলায় সাধারণতঃ একে 

বলে খল । €2) 

বাড়া তৈরি করতে 
টি চুপ, সিমেন্ট 1 ও 

বালির যে জলীয় 
সংমিশ্রণ দিয়ে ইট 

গাথা হয়। এ-সব 

উপাদান বিভিন্ন 
অন্থুপাতে মিশিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর 
মর্টার তৈরি হয়ে থাকে। 

মটার-পেদ্ল 

মরভ্যাণ্ট _- বন্ত্রাদি রঞ্জিত করবার 
জন্যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে 
যে-সব পদার্থের ভ্রবে সেগুলো আগে 
ভিজিয়ে নেওয়। হয়। রঞ্জক পদার্থট। 
আসিড-ধমী হলে মরড্যাণ্টট! হয় 
সাধারণতঃ বেসিক 1 -ধর্মা (ধাতব 
হাইড্রক্লাইড) পদার্থ। আবার রঞজক 
পদার্থটা বেপিক-ভাবাপন্ন হলে 
মরড্যাপ্টট! আমিভ জাতীয় হয়ে 
থাকে। বন্দি মরডাণ্টের দ্রবে 
ভিজালে ওর সুক্ষ কণিকাগুলে। 
বস্ত্রের তত্তর মধ্যে ঢুকে যায়; 
তারপরে তার সঙ্গে রঞঙক পদার্থের 
রাসায়নিক মিলনের ফলে অদ্রাব্য 
রডীন পদার্থ স্থপতি হয়। ওই অদ্রাব্য 
বর্-কণিকাগুলে। বন্ত্রে এটে গিয়ে রং 
পাক হয়ে থাকে । 

মর্কিন _ একট! আযাল্কালয়েড 1 



মঞচিয়া 

অর্থাৎ উপক্ষার জাতীয় যৌগিক, 
০4%71905]; মূলতঃ উত্ভতিজ্জ 

পদার্থ, আফিম থেকে পাওয়া! যায়। 
সাদা, কঠিন ও বিষাক্ত পদার্থ; কিন্ত 
উপযুক্ত মাত্রায় দেহের যন্ত্রণা উপ- 
শমের জন্যে ওঁষধ হিসেবে ব্যবহৃত 
হয়। সেবনে (বা ইন্জেকসনে ) 

গভীর নিদ্রা ও অচৈতন্য ভাব দেখ। 
দেয়। কিছুদিন ব্যবহারে নেশার মত 
মারাত্মক অভ্যাসে দাড়িয়ে ষায়। 

মফিয়া_-মফিন 1 । 
মফে1লজি -- জীব-জগতের বিভিন্ন 
উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠন ও আকৃতিগত 
ক্রমবিকাঁশ সম্পকীয় বিজ্ঞান । কোন 
জীবের পরিণত অবয়ব ধারণ করবার 
জৈব প্রক্রিয়াকে বলে 'মফেণসিস” | 

মপ্ট __ বালি, চাউল, গম প্রভৃতি 
শ্বেতপাঁর জাতীয় পদাথ্রে চুণ জলে 
ভিজিয়ে বাখলে বিশেষ এক রকম 
এন্জাইনের 1 প্রভাবে তা গেঁজে 
যায়; একে উত্তপ্ত করে শুকিয়ে 
নিলে মন্ট তৈরি হয় (ক্রয়িং 1)। 

মণ্টেস্ _ ঈন্ট 1 ও বিভিন্ন জীবাণু 
থেকে প্রাপ্ত জৈব পদাঁথ, বা বিশেষ 
এক রকম “এনজাইম” 1 । এর 
প্রভাবে মণ্টের জলীয় মিশ্রণের 
মধ্যস্থ মন্টোজ 1, বা মণ্ট-স্থগার 
নামক শর্করা হাঁইড্রোলিসিস 1 
প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে গ্লকোজে ? 
রূপান্তরিত হয়ে যায় । 

মপ্টোজ -_- এক রকম শর্করা, যাঁকে 
মন্ট-ুগার'ও বল! হয়। রাঁদায়নিক 

254 মলিকিউল 
শসা 

হিসেবে অবশ্ত এটা সাধারণ শর্করা 
01917 90+5, কিন্ত বিভিন্ন ভৌত 

ধর্মেকিছু-কিছু প্রভেদ আছে । কঠিন 
স্টিকাকার পদ্দার্থ, জলে দ্রবণীয়। 
সাধারণ ইক্ষ-চিনি অপেক্ষা এর মিষ্টত্ব 
কিছু কম। ডায়েস্টেল1 নামক 
এন্জাইমের রাঁপায়নিক ক্রিয়ায় 
মণ্টে র1 শ্বেতপার এরূপ মণ্টোজে 
রূপান্তরিত হয়ে যায়। 

মলিবডিনাম _- একটি মৌলিক 
ধাতু) পারমাণবিক ওজন 95953 
স্বকঠিন সাদা ধাতব পদার্থ, অনেকটা 
লৌহের মত। বিশেষ ধরণের 
ইস্পাত (হিল? ) ৭ অগ্ঠাপ্ত ধাতু- 
সংকর তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। 
মলিকিউল -_ অণু; পদার্থের এক 
ব। একাধিক পরমাণু পরম্পরের সঙ্গে 
সংবদ্ধ (ভযালেন্সিা) হয়ে অণুর 
স্থ্টি হয়। মৌলিক পদাথের সম্ভাব্য 
ক্ষুদ্রতম (সীধাঁরণ হিসেবে ) অংশকে 
বলে পরমাণু, ব। আটম; এরূপ 
বিভিন্ন মৌলিক পদাথের পরমাণুর 
সমবায়ে গঠিত অণু, বা মলিকিউল 
হলো যৌগিক পদাথের ক্ষুত্রতম 
অংশ । অবশ্য মৌলিক পদাীথেরও অণু 
থাঁকে ;যেমন- 172, হাইড্রোজেনের 
একটা অণু, যা ছুটা হাইড্রোজেন- 
পরমীণুব সমবায়ে গঠিত বিভিন্ন 
মৌলিক পদ্াাথের পরমাণুর রাসায়- 
নিক মিলনে গঠিত হয় যৌগিক 
পদাথের অণু; যেমন--1150) হলে। 
জলের একট! অণু, বনু ও আমে- 
নিয়ার 1 অণু। 



মলিকিউলার ওয়েট 

মলিকিউলার ওয়েট _ আপবিক 
ওজন) কোন যৌগিক বা মৌলিক 
পদার্থের অপুর সংগঠক পরমাণুগ্তলোর 
ওজনের (আযাটমিক ওয়েট? ) 
সংখ্যাগত যষোগফল। অক্সিজেন 
পরমাণুর ওজন 16 ধরে নিয়ে কোন 
যৌগিক পদার্থের প্রত্যেকটি অণুর 
ওজন আনুপাতিক হিসেবে যে 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

মহলানবিশ, অধ্যাপক প্রশীন্তচন্্র-_ 
বাঙ্গালী পরিপংখ্যানবিদ ৭ পদার্থ 
বিজ্ঞানী ; কলিকাতায় জন্ম 1893 
খুঃ, অদ্যাপি (19561 খৃঃ) জীবিত। 
শিশা কলিকাত। প্রেসিডেন্নী কলেজ 
৪ কেব্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় ; এম. এস-পি 
1918 খুঃ। কলিকাত৷ বিশ্ববিগ্যালয়ে 
পদার্থবিন্ার অধ্যাপক ও সংখ্য।- 
বিজ্ঞানের প্রবর্তক । পরিসংখ্ান- 
বিদ্াকে স্থদৃূঢ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
প্রাতষ্ঠিত করেন। বদ্যাল সোসাইটির 
সদম্য,'এক. আব, এস)। কালকাতায় 
ভারতীয় পরিসংখ্যান সংসদের 
প্র্ষ্ঠাতা সভাপতি । পরিসংখ্যান 
বিজ্ঞানে অসামান্ত দান ; আন্তর্জাতিক 
খ্যাতি অর্জন। 

মাইকা -৮ অভ্র, আভ। কাচের মত 

স্বচ্ছ এক রূুকম কঠিন খানজ পদার্থ 3 
পাতলা স্বচ্ছ স্তরে গঠিত । জিনিস- 
টার গঠন একপ ষে, স্তরে শ্তরে খুলে 
ফেল৷ যায়। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক 
যন্ত্রে উৎকৃষ্ট তড়িং-রোধক পদার্থ 

মাইক্রোফোন 

( ইন্স.লেটর 1? ) হিসেবে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । 
মাইকোলজি-_ছত্রাক ( ফাঙ্গাস 1) 

সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান । আবার ছত্রাঁক- 
ঘটিত রোগকে বলে মাইকোসিস। 
মাইকেলমন, এলবাট আব্রাহাম-- 
মাকিন পদাখবিজ্ঞানী, জন্ম 1851 খু, 
মৃত্যু 1991 খৃঃ। বিখ্যাত 'মোরেল- 

মাইকেলমন" পরীক্ষার জন্ত ম্মর্ণীয় ; 
ইথারের 1 বিশ্ব পরিব্যাপ্তির কল্পন। 
অদার প্রতিপাণিত 1১8? খুষ্টাব্। 
তথাঁকখিত ইথারের কল্পনার পরি 
প্রেক্ষিতে পৃথিবীর গতি নির্ধারণের 
চেষ্টা; -- বিফলতায় আইনস্টাহনের 
আপেক্ষিকতা-বাঁদের ভিত্তি রচিত । 
মাইক্রন- এক মিটারের 1 দশ লক্ষ 
ভাগের এক ভাগ। 

মাইক্রে। _ অতি ক্ষুদ্ধ; বিভিন্ন 
শব্দের পূবে কথাট। ব্যবহার করে 
কুদ্রত্ব প্রকাশ করা হয়) যেমন-- 
মাইক্রোক্কোপ 1, মাইক্রোমিটার 1 
ইত্যাদি । মাইক্রো-ফযারাড বলতে 

এক কফ্যার[ড 1 তড়িতের দশ লক্ষ 
ভাগের এক ভাগ বুঝায়। 

মাইক্রোফোন --যে যঙ্ত্রের সাহায্যে 
মু এব্দমতরঙ্গকে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে 
রূপান্তরিত করে তীরতর শব্ধতরঙ্গে এ 
কৃষ্টি করে শ্রতিগো্র করা হয়। 
টেলিকোন 1১ রেডিও 1 প্রহতির 

প্রেরক-যন্ত্রে এর সাহাষ্যে উৎপন্ন 

তড়িৎ্স্পন্দন ধাতব তারের 



মাইক্রোমিটার 

মাধ্যমে, অথবা বেতার-তরঙগরূপে 
প্রবাহিত হয়ে গ্রাহক-যস্ত্রে পৌছায়। 
ওই তড়িৎস্পন্দনকে পুনরায় শব্- 
তরঙ্গে পরিবতিত করে কথাবাতণ 
শ্রতিগোচর হয়। সাধারণ মাঁই- 
ক্রোফোনে অল্গাভাবে কারবনের 
গুঁড়াভতি একটা পাত্রের মুখে 
একট। ভায়ফ্রাম1 সংলগ্ন থাকে । 
শবতরঙ্গের প্রভাবে ওই ডায়ফ্রামট। 
আন্দোলিত হলে কার্বনের গু ড়া- 

গুলোও তরদন্যায়ী কম্পিত হতে 
থাকে । এই কম্পনের তারতম্যের 
ফলে ওই কার্বন-গু'ড়ার মাধ্যমে 
প্রবাহিত তড়িৎশ্রোতের পথে 
প্রতিবন্ধকতার তারতম্য ঘটে। 
এই তারতম্য অনুযায়ী প্রেরক- 
যন্ত্রের ডায়ফ্রামটা কম্পিত হতে 
থাকে ; ফলে, প্রেরকযন্ত্রের শব- 

তরঙ্গের অনুরূপ শবতর্ঙগ আবার 

গ্রাহক-যস্ত্রেও স্যটি হয়। অবশ্ঠ 
আজকাল আরও নানারকম ব্যবস্থায় 

বিভিন্ন গঠনের মাইক্রোফোন ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে। 

মাইক্রোক্ষোপিক সপ্ট-- 
সোডিয়াম-আ্মোনিয়াম-হা ই ড্রো- 
জেন ফস্ফেট, টিবি ত. 7004 
47207 সাদ! স্টিকাকার পদার্থ 
জলে দ্রবণীয়। উত্তাপে বোর্যাক্সের 1 

মত এরও শ্বচ্ছ দানা তৈরি হয়। 
মাইক্রোমিটার -- এক রকম যন্ত্র; 
যার সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য, 
বা হুক্মতম কোণের পরিমাণও সংলগ্ন 
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মাইক্রোক্কোপের 1 সাহায্যে নির্ণাত 
হয়ে থাকে। সাধারণ মাইক্রো- 
মিটার গেজ হলে এক রকম যন্ত্র 
যা দিয়ে শুক দৈর্ঘ্যের মাপ সঠিক- 
ভাবে নির্ণয় কর। যাঁয়। এর বাঁকানো 

অংশের এক প্রান্ত 
যেদগ্ডের সঙ্গে 
স্রু-র প্যাঁচে সংবদ্ধ 
থাকে, তার গায়ে 

লট ওই জ্কু-র প্যাচের 

শা হিসেবে স্কেলের দাগ 
কাট। থাকে । স্ত্ু 
ঘুরিয়ে এ-দিয়ে 
দৈর্ঘ্যের অতি ক্ুত্র 
ভগ্রাংশ পর্যস্ত মাপা 

সম্ভব হয়। 
মাইক্রোক্কোপ __ অণুবীক্ষণ যন্ত্র; 
যে যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুত্র অধৃশ্ঠ 
পদাথও বধিতাকারে দৃষ্টিগোচর 
হয়ে থাকে। মম্যাগ্সিফাইং শ্লীস+ও 

এক রকম সাধারণ মাইক্রোস্কোপ 
পর্ধায়তৃক্ত; কারণ, এর উত্তল 
(কন্ভেক্স) লেন্সের 1 মধ্য দিয়ে ক্ষুত্র 
পদার্থ বধিতাকারে দেখা যায়। কিন্ত 
প্রকৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র হলো কম্পাউও' 
মাইক্রোস্কোপ ;ষে যন্ত্রের মধ্যে আই- 
পিল 1 এবং অজোরকভ নামে 

সাধারণতঃ দু'খানা উত্তল লেন্স 
সন্গিবিষ্ট থাকে । ত্ষ্টব্য পদার্থ থেকে 
আলোকরশ্রি 'অজেকভ” 1 লেন্সের 
মধ্য দিয়ে গিয়ে তার একটা হুবন্ু 
উল্টা প্রতিচ্ছায়া বধিতাঁকারে যম ত্রের 

মাইক্রৌোমিটার গেজ 
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অভাস্তরে গিয়ে পড়ে। ( অবশ্ঠ 
অভি স্ুস্ম কোন পাতজা জিনিস 

দেখতে হলে 
তার ভিতর 

দিয়ে সোজা- 

সজ্জি ভাবে 

আলো-র শি 

ফেলতে হয়।) 

'আইপিস্? 

লেন্স খানার 

ফোক্যাল 

লেংখের? 

রঃ মধ্যে এসে 
আধুনিক মাতক্রোক্ষোপ পড়লে ওই 

প্রতিচ্ছায়াট। উল্ট। অবস্থায়ই আই- 
পিসের ভিতর দিয়ে আরও বধিতা- 
কারে দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়ে গঠে। 
অবশ্য বিভিন্ন লেন্সের সাহায্যে 

রঃ খা 

২১1০ ১৯২ 
ট 

ল ৯১০ পারি 

মাইকোঙ্সোপে কিভীবে ছোট 
ক্িনিস বড দেখায় 

আরও নানারকম সব বিধি-ব্যবস্থা 
সমন্বিত জটিল গঠনের বিভিন্ন শ্রেণীর 

মাইক্রোক্কোপ যন্ত্র আছে। 

মাইল্ড স্টিল __ অপেক্ষাকৃত নরম 

ইম্পাত। এর মধ্যে কীচা লোহার 

সঙ্গে কার্বন ও বিভিন্ন ধাতব উপাদান 

(স্িল1+) অতি সামান্য পরিমানে 

যিশ্রিত হয়। গৃহার্ির কাঠাষো 

17 

- কাশী 
পে আম্প্প পাদ সপস্পাশী ৯ পি শিপপ্পা 4৩ ০ শিস শী এশীতিশিাশ উ শাতিশিশশ পপ ৯৯ 

মাইয়োকাডিটিস 

তৈরি করবার কাজে মাইন্ড হিল 

ব্যবহৃত হয়। এ-দিয়ে অস্ব-শস্ত্র ব! 
যন্ত্রার্দি তৈরি করলে সহজেই ক্ষনে 
যায়, তীক্ষধারও হয় না; এ-সব 
কাজে হার্ড ছিল” দরকার । 

মাইয়োপিয়া - চোখের ন্ব্প 

দূরত্বের দৃষ্টি-দোষ ( সট সাইট 10। 
চক্ষুশগোলকের এই ক্রটির ফলে 

নিকটের জিনিস দেখা যায়, কিন্তু 
কিছু দূরবতী পদাথ পরিষ্কারদূপে 
দেখা যায় না। অবতল (কন্কেভ) 

লেক্সের চশমা বাবছারে চোখের 
এই দোষ সংশোধিত হয়। 

মাইয়োসিন -_ দেহের পেশী-তস্তর 
প্রোটিন 1 জাতীয় প্রধান উপাদান । 
পদার্থট! জলে দ্রবণীয় নয়, কিন্তু তুক্ত 
বস্তর আল্কালি? উপাদানের 
জলায় দ্রবে গলে গিয়ে পেশীর মধ্যে 
এক রকম জেলির 1 মত জিনিসের 

স্য্টি করে। এর জগেই দেহের মাংস- 

পেশীগুলো সহজেই সংকুচিত ৭ 
প্রনারিত হতে পারে। 

মাইয়োসিস -- চোখের মণির 
(পিউপিল 1 ) অস্বাভাবিক সং- 
কোঁচন ; রোগ বিশেষ । আবার চক্ষু 
পরীক্ষার জন্তে যে-সব উধষধ প্রয়োগে 

চোখের মণির এরূপ সংকোচন ঘটে 
তাদ্দের বলে মাইয়োটিকৃস। 

মাইয়োকাডিডিস -_ হৎপিত্ের 
বছিরাবরক মাংসপেশীর স্ফীতি ও 
প্র্ধাছজনিত এক প্রকার পোগ 

বিশেষ । মাইয়ে মানে 'মাস্ল, 1, 
বা মাংসপেশী সম্বম্বীয়। 



মাইলিটিন 
. পর পা পাস শশী শিপ শপ সপ পপ প্্জিপাপপ পী পা 

মাইসিটিন-_ বিভিন্ন ছত্রাক জাতীয় 

উদ্ভিদের দেহ-নিঃস্যত ঠজব রাসায়- 

নিক পদার্থ, যার প্রভাবে জীবদেহে 

বিশেষ বিশেষ রোগ-জীবাণুর বংশ 
বুদ্ধি ও রোগাক্রমণ প্রতিরোধ কর! 

সম্ভব হয়ে থাকে । এ রকম পদকে 

মাইসিন-ও বলা হয়। টাইফয়েড, 
টাইফান প্রভৃতি রোগের ওঁষধ 

ক্লোরোমাইস্টিন ; ডিপ.থিরিয়া, 

হস, প্রভৃতির উষধ স্টে প্টোমাইসিন; 
বিতির ভাইবাস1-ঘটিত রোগে 
'অবিয়োমাইলিন' । এগুলো সবই 

বিভিন্ন ছত্রাক থেকে প্রাপ্ত অন্ুব্ধপ 

পর্যায়ের জৈব রাসায়নিক পদার্থ । 

আন্জ মেটাল _ তাম। ও দত্ডার 
(জিস্কের 1) এক বিশেষ সংকর ধাতুঃ 
সমুদ্র-জলের ক্রিয়ায় ক্ষয় হয় না 
বলে জাহাজের তলদেশ সাধারণত: 

এ-দিয়ে তৈরি হয়। 

মার্কনি,গানিয়েমে। _ ইটালীয় পদার্থ- 
বিজ্ঞানী ও প্রখ্যাত যন্ত্রবিদ। জন্ম 

1874 থৃ:, মৃত্যু 1937 খুঃ। আবিষ্কৃত 

বেতার ধস্ত্রের (রেডিও 1) পরীক্ষায় 
ইটালী সরকারের সাহায্য লাভে 

বঞ্চিত) ইংলগ্ডের ডাক ও নৌ- 
বিভাগের আহুকূল্যে প্রথম বেতার 
লংবাদ প্রেরণ, 1897 থু: । শব- 
বিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী আবি- 
ফ্বারের জন্ত পদার্থ-বিষ্ভায় নোবেল 

পুরফ্ধার লাভ, 1909 খৃঃ। বেতার 

যষ্ের বিভিন্ন সমন্তা সমাধানের 

গবেষণায় জীবনপাভ। 

মার্কারি 

মার্কারি_বুধ গ্রহ; সৌর পরিবারের 
গ্রহগুলোর মধ্যে এই গ্রহট। সের 
নিকটতম কক্ষে স্ুর্ধকে প্রদক্ষিণ 
করছে। ন্ধ থেকে এর দুরত্ব গড়ে 
মাত্র 3 কোটি 69 লক্ষ মাইল; 
আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় 
উনত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। 
সম্ভবতঃ গ্রহটার উপরিভাগ প্রচণ্ড 
উত্তপ্ধ এবং এর কোন বামুমণ্ল 
নেই। পৃথিবীর 88 ধিনে বুধ 
গ্রহের বছর হয়, অথাৎ স্থযকে 

একবার প্রদক্ষিণ করতে এর লাগে 
আমাদের 88 দ্িন। 

মার্কারি -- পারা, পারদ। মৌলিক 
তরল ধাতব পবার্থ;। সাংকেতিক 

চিহ্ন 778, পারমাণবিক ওজন 
20061; পারমাপবিক সংখা 80; 
রৌপ্যের মত সাদা ভারী পদ্দার্য। 
্বাভাবিক তাপ ও চাপে পারদই 
একমাত্র তরল ধাতু । দিনাবার 1 
নামক মাকাব্ি-সালফাইড, 1385, 
খনিজ আবদ্ধ পাত্রে উত্তঞ্ধ করে 
ও তার মধ্যে বাু-প্রবাহ চালিস্ে 
বিশুদ্ধ পারদ নিষ্াশিত কর! হয়। 
থার্মোমিটার 1+,ব্যারো মিটার, 
ম্যানোৌমিটার ? প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রে 
ব্যবহৃত হয়। এব বিভিন্ন সংকর 
ধাতু (আযামাল্গাম 1) বিভিন্ন কাজে 
প্রয়োজন হয়। পারদের যৌগিক 
পদাথগুলো৷ সাধারণতঃ বিষাক্ত; 
কিন্তু ক্যালোমেল ( মার্কিউবিয়াঁস 
ক্লোরা ই ড, 73£2014,) প্র ভূতি 



মার্কারি কম্পাউও 
পপি আপস পা 

কতকগুলো যৌগিক আবার ওঁষধ- 
রূপে ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

মার্কারি কম্পাউগুড-_-পারদের 
সঙ্গে বিভন্ন পদার্থের রালায়নক 
মিলনে বিতিন যৌগিক পদাখ হ্ঠি 
হয়। বিভিশ্ন যৌগক পদাথে মার্কা 
কখন মনোভ্যাল্যাণ্ট 1 এবং কখন 

বাইভগাল্যাণ্ট 1 ছু'রকমেই মিলিত 
হতে পারে। মনোতভ্যাল্যাণ্ট মার্কারি 
সপ্টকে মাকিউরিয়স এবং বাই- 
ভ্যাল্যাণ্ট শ্রেণীর মার্কাবি যৌগিককে 
মাকিউরিক মট বলে; যেমন-- 
মা্কডবিয়াস ক্লোরাইড, 17£201, 
(সাধারণতঃ ধাকে বলে ক্যাঙ্গোমেল) 

বিরেচকগুষবরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
আৰার মার্কিউরিক ক্লোরাইড, 
[7019১ (সাধারণত, য। “করোপধিভ 
সারিমেট? নাষে পারঠ্তি) কীটপতঙ্গ 
নাশক বিষাক্ত পদার্থ। ভামিলিয়ন 1 
অথাৎ পিন্দুবু হলে। মার্কিউারক 
সালফা ইড,1759; আমুর্বেদীয় বিশিঃ 
গঁষব মকরধ্বজ ব1 স্বর্ণ-সিন্দুর হলো 
গন্ধক ও পারার রাপায়নিক মিলনে 
উৎপন্ন বিশেষ এক প্রকার সালকা ইভ 
ষে.গিক$ নামে স্বর্ণ সিন্দুর হলেও 
এর মধ্যে কিন্তু নোন। থাকে ন।, 
সোনা মাত্র ক্যাটালিস্ট 1 হিপেবে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

মার্কার ভেপার ল্যাম্প - পারদ- 
বাণ্পের মধ্যে তড়িৎ-ন্রোত প্রবাহত 
করলে নীলা তীত্র আলোক-বুশ্রি 
বিচ্ছুরিত হয়। এঞ্জন্তে ইলেকৃট,ক 
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মার্ম 

বান বা টিউবের মধ্যে পারদের বাম্প 
ভাতি করে এক রকম ল্যাম্প তৈৰি 
হয়েথাকে। এর আলোকে প্রচুর 
অতি-বেগুশী(আল্ই্রা-ভায়োলেট 1) 
রশ্মির উদ্ভব হয়। এজন্যে কৃত্রিষ 
স্থয-বশ্মির বিশেষ চিকিৎসাঁয় এইরূপ 

আলোক ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

মার্গেরিন_ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজাত 
তৈল ও চবির সংমিশ্রণে তৈরী 
মাথম-নদূশ এক রকম খাগ্য বস্ত। 
এর মধে) উপযুক্ত পরিমাণে ছুধ 
মেশানে। হয়; জীবাণুর প্রভাবে 
ওই ছুধ বিকৃত হয়ে মাখমের মত 
গন্ধ বেরোয়। এর পরে ওর মধ্যে 

বিভিন্ন ভিটামিন 1 & উপযুক্ত রং 
মিশিয়ে ব/বহারোপযোগী মাগোরন 
তৈরি হয়ে থাকে । 

মার্কেসাইট -_- আয়রন ডাইসাল- 
ফাইড (আয়রন পাইরাইটুল1 ) 
নামক সাদ। স্কটিকাকার পদার্থ । এর 
ঝিভন্ন আকারের পালিশ-কর! 
টুকৃর। চকচকে সাদ। পাথরের মত 
সন্ত! অলক্কারদিতে ব্যবহৃত হয়। 

মার্স -_ মঙ্গল গ্রহ। পৃথিবী ও 
বৃহস্পতি (জুপিটার 1) গ্রহঙ্গয়ের 
মধ্যবতী একট। কঙ্গপথে গ্রহট। 
স্থযকে প্রদক্ষিণ করছে। স্থধ থেকে 
এর দুস্ব গড়ে প্রায় 14 কোটি 15 
লক্ষ মাইল। আয়তনে পৃথিবীর 
প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। 

পৃথিবীর চাদের মত ছুট। উপগ্রহ নিঞ্জ 
নিঞ্জ কক্-পথে মঙ্গল গ্রহকে প্রদক্ষিণ 



মার্স গাস 

করছে। গ্রহটার বছর আমাদের 
687 দ্রিনে হয়; অর্থাৎ পৃথিবীর 
687 দিনে মঙ্গল গ্রহ স্থ্বকে একবার 
প্রদক্ষিণ করে। গ্রহটার উপরিভাগ 
অত্যন্ত ঠাণ্ডা, প্রায় শূন্য ডিগ্রি 
সেট্টিগ্রেড হবে । মঙ্গল গ্রহের এক 
রকম বায়ুমগ্ডল আছে বলে মনে 

হয়, কিন্ত কোন জীবের অস্তিত্বের 
কোন প্রমাণ পাওয়। যায়নি । 

মার্স গ্যাস - মিথেন গ্যাস, 074) 
একে আবার ফায়ার ড্যাম্প'-ও 1 

বলে। এট] প্যাবাঁফিন 1 শ্রেণীর প্রথম 

হাইড়োকার্বন 1 ; বর্ণহীন, গন্ধহীন 
অদৃশ্য দাহা গ্যাঁস। বাঁযুর সংস্পর্শে 
এতে অগ্নি-সংষোগ ঘটলেই সহসা 
জলে ওঠে । সাধারণত: বিভিন্ন জৈব 
পদ্দার্থাদি পচে এই গ্যাসের সষ্টি হয়ে 
থাকে ; জলাভূমি, বিশেষত: কয়লার 
খনিতে মা “গ্যাস উদ্ভূত হয়। 
"মান্টি - অনেক, বহুসংখ্যক) 
যেমন-_মাপ্টিসেলুলীর,বহুকোষী ; 
যার গঠনে বহুসংখ্যক কোষ, ব 
সেল? রয়েছে। মাল্টিপ্যারাস 
মানে বন্ুসস্তানবতী (নারী )। 

মাণ্টিপল -_- গুশিতক রাশি; 
ষে সংখ্যা অপর একাধিক সংখ্যা- 
হবাধা বিভাজ্য ; যেমন -- 21 হলে! 
7-এর একটা মান্টিপল। 

মাস __ পদার্থের ভর, অর্থাৎ মোট 
বস্ত-পরিমাণ। কোন বস্তষ উপরে 
শক্তি প্রয়োগ করলে প্রকৃতপক্ষে 
তাব ভবের অন্ুপাঁতেই বস্তটার 

৮ শশী 

গতিবেগের হ্াস-বৃদ্ধি ঘটে । আবার 
কোন বস্তুর এজন তার ভবের 

সমানুপাতিক হয়ে থাকে । এজন্যে 
কোন বস্তুর ভর সাধারণত; তাৰ 

ওজনের সাহাযঘো নিণাঁত হয়; 
যেমন, এক পাউগু “মাঁস্” বললে বুঝতে 
হবে বস্তটার ওজন এক পাউগ্ু। 

মাস্ স্পেক্টোগ্রাফ _ এক রকম 
যন্ত্র: যাঁর সাহায্যে বিভিন্ন ভরের 
ধন-তড়িতাবিষ্ট আয়ন কণিকা- 
গুলোকে তাদের ভরের ক্রমান্থসাঁরে 

পৃথক করা সম্ভব হয়। যেমন, 
ইউরেনিয়াম 1 ধাতু 234, 235 এবং 
238 ভর-বিশিষ্ট বিভিন্ন পরমাণুর 
সমবাঁয়ে গঠিত; 'মাঁস্ স্পেক্ট্োগ্রাফ' 
যন্ত্রের সাহায্যে এদের পৃথক করা 

যাঁয়। কোন পদের পারমাণবিক 
ওজন, বা বিভিন্ন আইসোটোপের 1 
সঠিক ভর-ও এই যঙ্ধ্রের সাহাষ্যে 
করা নির্ণয় যেতে পারে। যস্ত্রটার 
এই বিশেষ প্রক্রিয়াকে বলা হয় 
'পজিটিভ-রে আনালিসিস' | 

মাজ্ স্পেক্টাম _ মাস্ স্পেক্টেণ- 
গ্রাফ 1 যঙ্থের সাহায্যে ধন- 

তড়িতান্বিত আঁয়ন-কণিকার ধাবা 
সম্পাতে এক রকম বিশেষ ব্ণালি 
(স্পেক্টীম্ 1) স্যষ্টি করা যায়) এই 
বিশেষ ব্ণালিকে বল। হয় মাস্- 
স্পেক্ট1ম। এর মূল তথ্য প্রদত্ত চিত্র 
থেকে মোটামুটি বুঝ যাবে। পদার্থের 
তড়িভাবিষ্ট আয়ন-কপিকার ধারা 
“অ'-চিহ্নিত বৈছ্যুতিক প্লেট ছুণটাক়্ 



মান্বোভীইট 

মধ্য দিয়ে বেরিয়ে নিয় দিকে কিছু 
বেঁকে যায়; তখন এই ধারাপথের 

লম্বভাবে 'ম-চিহ্ছিত চৌন্থক ক্ষেত্র 

'মান্-ম্পে্টণম' 
উৎপাদনের পদ্ধনি 

স্যত্রি করলে ওই ধার। উর্ধমুখে বেকে 
গিয়ে পদার ব।বঃ বর্ণালির কৃষ্টি 
করে। এভাবে বিভিন্ন ভরের কণিক,- 
গুলে। ফটোগ্রাফিক প্লেট ব! পায় 
বিভিন্ন দূরত্বে বর্ণালির রেখাপাত করে 
থাকে । মাস্ স্পক্টামের এই বর্ণালি- 
রেখার সংস্থান দেখে বিভিন্ন ভবের 
কণিকার অস্তিন্থ পৃথকভাবে নিরূপণ 
করা ফায়। এহ প্রঞ্চিয়ার সাহায্যে 
বিচিত্র কৌশলে মহাশৃন্যে বহু দুরবতী 
জ্যোতিষফগুলোর উপাদানসমুহের 
স্বরূপ পযন্ত নিণাত হয়েছে। 

মাক্কোভইট-- বিশেষ এক জাতীয় 
সার্দ। অভ্র ( মাইক। 1); যার পাত 
বৈছ্যতিক যন্ত্রাদতে হন্স ,লেটর 1 
ছিলাবে ব্যবহৃত হয়। 

মিউকাস মেম্ত্রেন __ গলা, নাক 
প্রভৃতির অভ্যন্তরে যে পাতলা 
পর্দার আবরণ থাকে । এই পর্দার 

গায়ে থাকে অনেকগুলি মিউকাস 
গ্র্যান্ড, ব। গ্রেম্া-গ্রহ্থি, যেগুলি থেকে 
জেলির মত ঘন তরল পদার্থ (শ্েম্ম!) 

মিটিয়র 

নি:স্যত হয়, ধাকে বলে মিউকাপ। 
এ পাকে মিউকোা-ও বলে। 

মিউর্যাটিক আমিড -_ হাইড্রো- 
ক্লোবিক1 অ]ামিভ, 7০1, পৃবে 
এই নামে পরিচিত ছিল। 
মিউটে সন--আকম্মিক কোন 
কারণে জীবের সস্তান-সম্ততিদের 
মধ্যে পিতামাতার গুণাবলী থেকে 
অগ্ঠরূপ নৃতন গুণাবলীর বিকাশ । 
সম্তানে অজিত এই মব নৃতন গুণ, 
ধম ৭ স্বভাব তার পরবধর্তা বংশা- 
বলীতেও শঞ্চারিত হতে পারে। 
এক্স-রশ্মির 1? প্রভাবে কথন কখন 
জীবের স্বকীয় প্রকৃতির এপ পি" 
বতন ঘটে থাকে ,কস্মিকা রশ্মির 
প্রভাবেও এপ হয়! সম্তব | [সাদ 

ফুলের গাছে কখন কথন দু-একটা 

এমন বাজ জন্মে যার গাছে লাণ ফুল 
ফোটে । এই লাল ফুলের গাছে যদ্দি 
বংশ পরম্পরায় পারাবাহিকভাবে 
লাল ফুলহই ফোটে তবে তাকে 

মিউট্যণ্ট বল! হয়। | 
মিটার -- (1) পরিমাপক যন্ত্র; 
“য যন্ত্রের সাহায্য কোন কিছুর 
পরিমাণ হি কর। যায়) ঘেমন--- 
থাযোমিটার 1, ভোণ্টমিটার? 
ব্যারোমিটার 1 প্রভৃতি | (2) মেটি ক 
পঞ্চতিতে দের্ধেযর একটা একক; 
প্রায় 3937 ইঞ্চি। 

মিটিয়র-_ উক্কাপিগু; মহাশৃণ থেকে 
যে লব পদার্-পিগড মাঝে মাঝে 
ভুপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। একে 



মিটিযরোলজি মিথিলিন 

'মিটিওর়াইট?-ও বলে। দূরস্ত বেগে ' মিডিয়াম __ মাধ্যম; যে পদার্থের 
পৃথিবীর বাসুমণ্ডল ভেদ করবার সময়ে 
এই নৈদর্গিক পদার্থ পিগুগুলো 
বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে জ্বলতে 
থাকে। লোকে সাধারণতঃ একে বলে 
উক্কাপাত। অনেক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পিগুগ্ুলো বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে নিঃশেষ 
হয়ে যায়, কখন কখন আবার 
পৃথিবীতে এসে পড়ে । এর মধ্যে 
থাকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, বিশেষতঃ 
লৌহই বেশীর ভাগ থাঁকে। 

মিটিযরোলজি -- আবাহা ওয়া 
বিজ্ঞান; বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অবস্থা, 
যেমন -- বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 

স্থানীয় বায়ুর চাপ, তাপ, আর্দ্রতা, 
গতি, অবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের 
পর্বেক্ষণ ও তথ্যাঙ্গসন্ধান সম্বন্ধীয় 

বিজ্ঞান। আব হাওয়ার এসব তথ্যাদি 
থেকে বড়, বৃষ্টি, বন্তা প্রভৃতির পূর্বা- 
ভান বিভিন্ন যুক্তি ও হিসাবের সাহা- 
যো অনেকট। সঠিকভাবে জানা যায় 

ভিতরে অন্য কোন পদার্থ স্থিত বা 
পরিচালিত হয়; যেমন--“পইণ্ট" 
তৈরি করতে রডীন পদার্থের চূর্ণ 
সাধারণতঃ তিমির তেলে গুলে নেওয়া 
হয়; এখানে ওই তেল হলো রং-এব 

মিডিয়াম । শব্দ-তবঙ্গ বাছুব ভিতর 
দিয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে, কাজেই 
বায়ু হলো! শব্ধ-তরঙ্গের মিডিয়াম । 

মিথাইল আল কোহল-_ 
পদার্ঘট| সাধারণতঃ 'উড. স্পিরিট? + 
0ল507, নামে বিশেষ পরিচিত । 
€ডেস্ট1কিভ ডিষ্টিলেনন? 1 প্রক্রিয়ায় 
কাঠ চোলাই করে এই বর্ণহীন 
বিষাক্ত তরল পদার্থট। পাওয়া যায়। 
একে কখন কখন 'উড. ন্াঁপ থা” 1 
বল! হয়। দ্রাবক পদার্থ হিসাবে এবং 
'মেথিলেটেড ম্পিরিট' 1? তৈরি করতে 
ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শিল্প-কাঁজে ৭ 
এব নানা রকম বাবহাঁর আছে। 

মিডিয়ান _- কোন ত্রিভুজের যে- মিথাইল কাবিন ল _- ইখাইল 
কোন বাহুর মধ্যবিন্ুথেকে বিপরীভ আ্যালকোঁহুল  । 
কৌণিক বিন্দুর সংযোজক সরল মিথিলিন __ হাইড্রোকার্বন (075) 

রেখা । কাজেই র্যাডিক্যাল। ইথিলিন 1, 02774, 
প্রত্যেক ত্রিভুজের প্রভৃতি বিভিন্ন হাইড্রোঁকার্বনের মত 

রা তিনটি মিডিয়ান মিথিলিনের কিন্তু পৃথক অস্তিত্ব 
ভান. থাকে । এভাবে নেই। অন্তান্ত পদার্থের সঙ্গে এটা 

অস্কিততিনটি মিলিত হয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক 

মিডিয়ান যে বিন্কুতে পরম্পর ছেদ 
করে তাকে বলা হয় ত্রিভঁজের 
সেপ্ট,য়েড, বা মধাবিন্দু। 

যৌগিকের স্য্টি করে থাঁকে ; ষেমন, 
0175012 মিথিলিন ক্লোরাইভ । 
কাঁজেই এট] মিথিলিন, বা “মিথাইল" 



দিখিলিন-বু 
পপি পপ ০০০০০ 

গ্রপ নামে পরিচিত একটা জৈব 
র্যাডিক্যাল1 মাত্র। 

মিথিলিন-বু - গাঁড় নীলবর্ণের এক 
প্রকার জটিল টব বাপায়নিক 
পদার্থের (06671818501) বিশেষ 
নাম; জলে দ্রবণীয়। র্ুপ্ক পদার্থ 
হিসেবে যথেষ্ট বাবহৃত হয়। ওধধ 
হিসেবে ও জীববিগ্ভার পরীক্ষার্দিতে 
এর কিছু কিছু বাবহার আছে। 
মিথিলেটেড স্পিরিট -- ইথাইল 
আলকোহলের সঙ্গে সাধারণতঃ 

5% “মিধাইল আলকোহল? (উড- 
স্পিরিট?) মিশিয়ে ষে তরল 
জালানি পদার্থ তৈরি হয়। স্পিরিট 
ল্যাম্প, স্টোভ প্রভৃতিতে জ্বালানে! 
হয়; দ্রাবক পদার্থ হিসেবে নান। 

রকম রং, ভানিস 1 প্রভৃতি তৈরি 
করুতে বাবহৃত হয়ে থাকে। মদ্ত 

জাতীয় ইথাইল আলকোহলকে 

অপেয় ও বিষাক্ত করবার জন্তেই এর 
মধ্যে মিণাইল আলকোহল মেশানে। 
হয়। কথন কখন আবার মিখি- 

লেটেড স্পরিটে পাইবিভিন 1 
পেট্রোলিয়াম? প্রতিও সামান্ত 
পরিমাণে মিশ্রিত কর। হয়ে থাকে । 

মিথেন _- মাপ গ্যাস, 07৮4 
কাক্সার ভ্যাম্পা । 

মিনারেল -_- খনিজ পদার্থ, 
সাধারণতঃ যে-সব অব, বা ধাতব 
পদ্দার্য ন্বাভাঁবিক অবস্থান্ন ভূগর্ডে 
পশওয়া ষাষ়; যেমন--লোহা। দত্যা, 

ভাম। প্রভৃতি । কয়ল। একট! জৈব 

মিরেজ 

ধনিজ পদার্থ। খনিজ তৈলগুলো 

প্রধানত; জৈব হাইড্রোকাধন 1 
শ্রেণীর। এ-গলোও অবশ্য খনিজ 
পনায়তৃক্ত 7; তবে এদের সাধারণতঃ 

বল! হয় মিনারেল অয়েল”, অথব। 

“প্যারাফিন 1 অয়েল? । 
মিনারেলোজি _- বিভিন্ন খনিজ 
পদাপের গঠন উপাদান. পরিশোধন, 
বিগ্লেষণ প্রভৃতির বিভিন্ন তথ্যাদি 
সম্পকাঁয় বিজ্ঞান। 

মিনিয়।ম - রেড লেড? | 
মিরিয়াপড _- কেন্্রো বিছা প্রভৃতি 
ষে-সব প্রাণীর বহস'খাক প1 আছে, 
এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই সব পায়ের 
১২ সাহাধো যারা 

বুকে হেটে চল 
[০ চে ফের। করে। 

মিরিয়াপড এই শ্রেণীর 
প্রাণীদের কোন 

কোনগুলো আবার তাদের পায়ের 

সংখাযানষায়ী মিলিপেড (স:আ পদ), 

সেন্টিপেড (শতপদী) প্রভৃতি 
বিভিন্ন নামেও পরিচিত হয়ে থাকে। 

মিরেজ -_ মরীচিকা; মরুভূমিতে 
উত্তপ্ধ ও হাল্ক। বাষুর বিভিন্ন স্তরে 

প্রতিফলিত হয়ে দূরবর্তী বস্তর ষে 
প্রতিচ্ছায়। দেখে তাকে নিকটবর্তী 
বলে ভ্রম হয়। এ রকম ছায়। উল্টা 
হয়ে পড়ে, ষেন বৃক্ষাদি আকাশ 
থেকে মাটির দিকে ঝুলছে ; যেমন 
জলাশয়ের তীরবর্তী বৃক্ষাির ছায়া 
জলে প্রতিফলিত হয়। এভাবে 



মিলি 

দুরবতী তরঙ্গায়িত বালুকারাশির 
এরূপ ছায়া নিকটেই জলাশয়ের মত 
পরিদৃষ্ট হয়ে মক্চভূমিতে তৃষ্ণার্ত 
পথিকদের বিভ্রাস্ত করে। 

মিজি -_ হাজার তাগের এক ভাগ। 
এক সহম্াংশ ভাগ প্রকাশ করতে 
ব্যবহৃত হয়; খেমন--মিলিগ্র্যাম, 
এক , গ্রামের 1/101)0 ভাগ, প্রায় 

0154 গ্রেণ। এইবধপ মিলি- 
লিটার 1, মিলিমিটার 1 উত্যাদি। 

মিলি-আযাম্মিটার -- অতি স্থক্ 
মাপের আম্মিটার 1 যন্ত্র: যাতে 
মিলিআনম্পিয়ার 1, অথাৎ এক 
আযাম্পিয়ারের হাজার ভাগের এক 
ভাগ পধস্ত তড়িৎ প্রবাহ মাপা 

সম্ভব হয়েখ'কে। 
মিলি-বার _বামুমগুলায় চাপ পরি- 
মাপের একক বিশেষ, আবহা পয়। 
বিজ্ঞানে কথাট। ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
(0০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 1 উষ্ণতায় 45, 
অক্ষাংশের (ল্যাটিচিউড 1 ) বায়ু- 
মগ্ডলীয় চাপকে এক বার? বল৷ 

হয়; এই চাপ বারোমিটারে 1 
প্রায় 75 সেন্টিমিটার পারদ-স্তস্তের 
ওজনের সমান । মিলি-বার হলো! 
এই চাপের হাজার ভাগের একভাগ। 

মিক্কিওয়ে - গযালাঝ্চি 1? ; বাংলায় 
বলে ছায়াপথ । মহাশূন্যে অনেকট৷ 
স্থান জুড়ে যে সাদা আলোকপুঞ্জ 
দেখা ঘায়। পরম্পর নিকটবতা 
অসংখা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র ও গ্যাশীয় 
পিগ্ডের সমবায়ে এই ছায়াপথ 

মেটাল 

গঠিত। বহু দূরবর্তী বলে ওই ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র জোতিষফ্গুলে। দৃ্ঠিগোচর হয় 
না, আলোকপুঞ মাত দেখা যায়। 

মেগা -- দশ লক্ষ গুণ বুঝাতে কথাটা 
ব্যবহৃত হয়; যেমন, মেগা-সাইক্ল 
মানে কোন অল্টানেটি' কারেণ্টের 1 
দশ লক্ষ বার বিবতন (পজিটিভ 
থেকে নেগেটিভ ও নেগেটিভ থেকে 
পজিটিত)। সাধারণভাবে কোন 
কিছুর অস্বাভাবিক বুদ্ধি ব৷ বুহদা- 
যতন বুঝাতে কথাট। ব্যবহৃত হয়ে 

থাকে, যেমন -- মেগাকোলন 

বললে অস্ত্রেরে কোলন? নামক 
অংশের অতাধিক বৃদ্গি বুগায়। 
মেগোম - দ* লক্ষ “এমা | 

মেটাজোয়। __ .ব-সব জ'বের দেহ 
ছুই ব1 ততোধিক “কাষ-স্তরে গঠিত। 
বস্ততঃ এককোধী প্রোটোজোয়। 
৪ স্পঞ্জ জাতীয় জাব বাতাত স্ব 
প্রাণীই মেটাজোয়া শেণার। 

মেটামাস্সাল -_- পায়ের পাতার 
অভ্যন্তরস্থ খণ্ডে খণ্ডে সংযুক্ত হাড়- 
২৯ গুলি। এগুলির গঠন 
“1 ) ৬ সংস্থানের বৈশিষ্ট্যের 

জগ্তে এদের মেটাম়াসাল 

বোন” বলে। হাতের 

পাতার এরূপ পরম্পর 
সংযুক্ত হাড়গুলিকে বলে 

মেটামাসল মেটাকার্পাল বোন্স। 

মেটাল -- ধাতব পদার্থ। সোনা, 
রূপা, লোহা প্রভৃতি যে-সব মৌলিক 

8 
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মেটীলয়েড 

পদাথের বিশেষ এক প্রকার ধাতব 
জলা আছে, পিটিয়ে পুড়িয়ে যাকে 
সষ্্ তার ও পাতে পরিণত কর! 
যায়, এবং সাধারণত; যার উত্তাপ ও 
তড়িং পরিবহনের ক্ষমত থাকে। 
ধাতব পদার্থ মাত্রই অঞ্সিজেনের 
“ঙ্গে রালায়নিক মিলনে অক্সাইড ? 
সর্ঠি করে। সাধারণত; সকল 

ধাতু মোটামুটি ঈলেন্টে পঞ্জিটিভ 1 
ধর্ম বিশিই হয়ে থাকে । 

মেটালয়েড _- ধাতৃকল্ন; যে সব 
মৌলিক পদাধের গুণ « পর্থ অনে- 
কাংশে ধাতব পদাথের মত । কোন 

কোন রাপায়নিক কিয়া এদের 
ধাতুব গায় মনে হয়: কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে পাতব পদাথের মকল গুণ « 

প্ধ এদের থাকে না । এজন্তে আমে 

নিক, আর্টিমনি1৭ প্রভৃতি 

যৌলিক পণাথকে বলে মেটালয়েড। 
মেটালোগ্রাফি-বিতিন্ন ধাতু 
পাতুসংকর সপ্ন্ধীয় বিজ্ঞান, তানের 
শিল্প-উৎপাদন, বিশুদ্ধত) ব্যবহার 

প্রভৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান । পক্ষান্তরে 
মেটালারঞ্জি হলে! খনিজ থেকে 
বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশন, ধাতুল:কর 
তৈরি, খমিজের ধাতব রাসায়নিক 
গঠন নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ক 
ব্যবহারিক বিজ্ঞান । 

মেটাবলিজ ম-_জীবের দেহাভ্ান্তরে 
যে-সব রাসায়নিক প্রঞ্চিয়ার ফলে 
বিভিন্ন কুক্ত পণার্থ বিশ্নিষ্ট হয়ে 
নৃতন নৃতন পদার্থের উৎপত্তি ঘটে, 

265 মেটামেরিজম্ 

এবং তার ফলে জীব-দেহের পুরি ও 
বুদ্ধি সাধিত হয়ে থাকে । এইরূপ 
বিভিন্ন সব “মেটাবলিক' প্রক্রিয়ায় 
দেহাভ্যন্তরে যে-সব পদাথের হ্যহি 
হয় তাঁদের বলে মেটাবোলাইট। 

মেটান্ডিহাইড -: আসিট্যান্ডি- 
হাইডের1 (05070) পলি- 
ম্যারিজেসন।1 প্রাক্রয়ায় উৎপন্ন 
একটি কঠিন যৌগিক পদার্থ; 
জিনিসটা সাদ? বিষাক্ত ও দাহা।ব| 
“ম্টাফুয়েল' নাষে বিরুয় হয়। 
জলানি হিসেবে ও কীট-পতঙ্গ নাশক 

পদাখরূপে বাবহত হযে থাকে । 
মেটাবে লইট -_ মেটাবলিজ ম 1। 

মেটামেরিজম্_রাধায়নিক হিসেবে 
“মগোজ্ায় বিভিন্ন যে'গিক পদার্থের 
এক প্রকার আহইশোমেরিজম 1 

প্রক্রিযু।। এই প্রঞ্রিয়ায় গঠিত 
যৌগিক গুলে। বিভিন্ন মৌলিক পদা- 
থের সমান স'খ্যক নির্দিষ্ট পরমাণুর 
সমবায়ে উৎপন্ন হয়, কিন্থ পরমাণু 
গুলোর বিভিক্নরূপ মংযোজনের ফলে 
বিভিন্ন গুণ ও ধ্বিশিষ্ট পদার্পের 
উৎপত্তি ঘটে ; দেমন, ডাই-ইথাইল 
ইথার, 057509,০21575, এবং 
প্রোপাইল ইথার, 01750.0517717 

পরম্পর হলে! মেটামেরিক পদার্থ; 
কারণ, এই সমগোত্রীয় পদার্থ ছুটার 
মধ্যে সমান সংখ্যক কাবন, হাই- 

ড্রোজেন ৪ অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে, 
কিন্ত তাদের পরম্পর সংযোঞ্জনের 
বিভিন্নতার জন্যে পদার্থ ছুটার গুণ ও 



মেষ্রাইটিস 
০০ 

ধর্মের পার্থক্য ঘটেছে। সমগোত্রীয় 
পদার্থ না হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর বাসায়- 
নিক পদাণের মধো এরূপ ঘটলে 
পদার্থগুলোকে আইসোমেরিক, 
বাআষই্সোমার 1 বল, হয়। 

মেট্রাইটিস __ প্রস্থতির গর্ভাশয়ের 
( ইউটেরাস) ম্বীতি ও প্রদাত- 
জনিত এক বিশেষ স্্ী-বোগ । গভা- 
শয়ের অভান্তরস্থ প্রীচীর-পর্দাকে 
বল৷ হয় এপ্ডোমেটি যাম। 

মেটিক সিষ্টেম -- পরিমাপের 
দশমিক পদ্ধতি । মিটার, গ্র্যাম 
প্রভৃতি এককের সাহাষো বৈজ্ঞানিক 
গণনাদিতে দশের গুণিতক বা দশ- 
মাংশের ছিমাবে বিভিন্ন পরিমাপের 
দশযিক প্রণালী $ ঘেষন, মিটার 
হলে দৈঘ্য পরিমাপের একক স্ প্রায় 
3937 ইঞ্চি । তার আবার ডেকা- 
মিটার, কিলোমিটার ; অথব। সেট্টি- 
মিটার, মিলিমিটার গ্রতৃতি। 
ওজনের একক গ্র্যাম 1 ; কিলো- 

গ্রাম, মিলিগ্রাম পভৃতি। মেটিক 
টন - 1,000 কিলোগ্রাম? । 

মেড়ুলা অবজঙেট। __ মন্তিক্কের 
সি সেরিবেলাম 1 ) অংশ 

বিশেষের নাম। 
মস্তিষ্কের এই অংশ 
শ্বাণ-প্রশ্বাম, রক্ত- 

চলাচল ও দেহের 

আরও অনেক 

মেড়ল। অবলঙ্গেটা প্রয়োজনীয় 
জৈবিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে 
থাকে । চিত্তে তীবু-চিন্িত অংশ । 

| মেড়ুল। -- 

মেণ্ডেলিফ 

জীবদেহের কোন অংশ 
বিশেষের অত্যন্তরস্থ পদার্থ; ষেমন, 
হাডের মধ্যে থাকে মজ্জা, কোন 

কোন উদ্ভিদের শাখ। ও কাণ্ডের 
অভ্যন্তরে থাকে এক রকম নরম 

শাস। এ-গুলোকে বলে মেডুলা। 
মেডেল, গ্রিগর -_ অস্রিয়াবাপী ধর্ম- 
যাজক ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানী; জন্ম 
122 ুঃ, মৃত্যু 1884 খুঃ। অবসর 
সময়ে উদছ্ছিদের বংখগতি সম্বন্ধে 
নিভৃতে স্থদীর্ঘ গবেষণা; 1866 
থুষ্টাব্বে জীবের বংশান্তক্রম বিষয়ে 
যুগান্তকারী তথ্য প্রচার ; যার উপরে 
আধুনিক প্রজনন-বিদ্যার ( জেনে- 
টিক্স1 ) ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। 
জীবিতকালে অখ্যাত ; কিন্তু মৃত্যুর 
পরে বিশ্বের,বিজ্ঞানী-সমাজের অবি- 
স্মরণীয় শ্বীকৃতি লাভ। 

মেগেলিফ -- রাশিয়াবাপী রসায়ন- 
বিজ্ঞানী, জন্ম 1834 খৃঃ, ম্বতা 1907 
থুঃ। মৌলিক পদাথের পরমাণবিক 
সংখা অন্ুলারে পর্যায়ক্রমিক তালিকা! 
( পিরিয়ুডিক টেবল 1) প্রণয়ন এবং 
পদাথের গুণ ও ধর্মের পৌনঃ পৌনিক 
ক্রমপযায়ের সুত্র ( পিরিয়ডিক-ল 1) 
আবিফারেই অবিস্মরণীয় কীতি। 
তৎকালীন অজ্ঞাত বিভিন্ন মৌলের 
গুণাগ্তণ ও অস্তিত্ব সন্থদ্ধে ভবিত্যদ্- 
দ্বাী; যার ফলে নূতন মৌলের 
সন্ধানে পরবর্তীকালে সহজ-সাফল্য ৷ 

 মেশ্ডেজিফ টেবল -- বিজ্ঞানী 
মেত্ডেলিফ মৌলিক পদ্বার্থগুলোর 



ফেন্খল 

গুণ ও ধর্ম অনসারে ষে পরধায়ক্রমিক 
তালিকা! প্রণয়ন করেছিলেন ; ষাকে 

সাধারণতঃ বলে “পিরিয়ডিক টেবল?। 
(পিরিয়ডিক ল1)। 

মেন্থল -- জব রাঁদায়নিক পদার্থ, 
0$978907 সাদা, স্কটিকাকাব, 
তীর ঝাজ ও গন্ধবিশিই পদার্থ । 
একে লাধারণত: বলে পপিপারমেণ্ট? ; 
এষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

মেরিডিয়ান _- ৫1) দ্রাঘিমা বত; 
ভৌগোলিক দূরত্ব হিসেবের জন্মে যে 
সব মস উত্তর দক্ষিণ 

মেরুর মধা দিয়ে 
(বিটি ** পৃথিবীকে বেষ্টন 
1321 করে আছে বলে 
৯ "" কল্পনা করা হয়েছে। 

সপ এ-গুলোকে লাইন্স 

মেরিভিয়ান লাইন্না অব লগ্সিটিউড' 1১ 
বা 'টেরেগ্রিয়াল মেরিডিয়ান" বলে। 
(2) জ্যোতিবিগ্যার থ্যার্দ নির্ধা- 

রণের জন্যে যে-সব মহাবুত্ত রেখা 

«সেলেস্ডতিয়াল ক্ষিয়ারের” 1 জেনিথ 1 
ও নাদর? বিন্দু্য়ের মধ্য দিয়ে 
গগন-মণ্ডল বেষ্টন করে আছে বলে 
কল্পনা! করা হয়ে থাকে । এদের বলে 

«সেলেস্টিযাল মেরিডিয়ান” । 
মে্টিং পয়েন্ট _-গলনাংক উষ্ণত1। 
ধত ডিগ্রি উষ্ণতায় কোন কঠিন 
পদার্থ তরল অবস্থ। প্রাপ্ধ হয়। 
বিভিন্ন পদার্থের গলনাংক বিভিন্ন, 
এবং তা বামুয়গুলীয় চাপের উপর 
নির্ভরশীল ( বষেলিং পয়েন্ট +)। 

তি 
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মেসোজোইক 

এজন্যে কোন পদার্থের গলনাংক 
বললে সাধারণত; বায়ুমণ্ডলের 
স্বাভাবিক চাপে (760 মিলি- 
মিটার ) পদার্যটা ওই উষ্কতান় 
দ্রবীভূত হয়, বুঝতে হবে; যেমন, 
সালফার, বা গন্ধকের গলনাংক 

1128০ সেন্টিগ্রেড ; অর্থাৎ গন্ধক 
সাধারণ বাযুমগুলীয় চাঁপে 1126” 
সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় দ্রবীভূত চয়। 

মেসন -_ কসমিক? রশ্বিতে প্রাঞ্ধ 
এক প্রকার অতি ৃষ্ম কণিকা। 
বিভিন্ন পরীক্ষার সাহাযো এব অস্তিত্ব 
৪ গুণাগুণ নিরণপত হয়েছে । এর 
ভর ইলেকন? এব" প্রোটন? 
কণিকার ভরের মাঝমাঝি। মেসন 
কণিক। পন-তডিংবিশিষ্টা ৭ খপ” 

তড়িংবিশিষ্ট ছু'রকমেরই আছে; 
এমন কি, সম্ভবত; তড়িৎবিহ্নীন 
মেসন কণিকাঁও কসমিক বশ্মিতে 
বিছ্্গান । এ-সব নৈসর্গিক কণিকার 
তডিৎশক্তির পরিমাণ ইলের'ন 
কণিকাঁর সমান । কস্মিক ব। মহা- 
জাগতিক রশ্মির সঙ্গে এই মেসন 

কণিকা মহ্নাশূন্য থেকে অজন্র ধারায় 

অহরহ ভূপৃঙ্ঠে বধিত হয়ে থাকে । 
মেসোজো ইক --ভতাত্বিক 
গবেষণ| মতে পৃথিবীর মধাযুগ: প্রায় 
25 কোটি থেকে ? কোটি বছরের 
মধ্যবর্তী অতীত যুগ। 25 কোটি 
বছরের আগে ছিল পৃথিবীর 
প্যালিওজোইক) ব। প্রাচীন যুগ । 
আর? কোটি বছর অত'ত থেকে 



মেসোফাইট 

চলছে বর্তমান নিওজোইক, বা 

নবযুগ। ভূ-স্তরের শিলার গঠন ও 
সংস্থান এবং বিভিন্ন স্তরের জীবাশ্ম 
( ফোপিল 1 ) পরীক্ষা করে এই 
যুগ বিভাগ কর। হয়েছে। পৃথিবীগ 
মেমোজোইক যুগে বিরাটাকার 
আদিম সরীক্প ও পক্ষিকুল বিচরণ 
করতে।, অধুন। তার। বিলুপ্ত । 
মেমোফা ইট -- বিশেষ এক উদ্ভিদ 

শ্রেণী; যার! নাতিশীতোষ্ আব- 
হাঁওয়ায়ই জন্মায় * বেচে থাকে। 

এদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্যে মাঝা- 
মাঝি আদ্রতা ও উষ্ণত। থাকা চাই। 

মেসে। মানে মধাবতী ব। মাঝা- 
মাঝি; যেমন, ঘমেসোফিল হলো! 
উদ্ছিরপত্রের ছু'দিকের বহিস্তকের 
মধাবতাা কোমল অংশ; আবার 

মেসেন্কেফালন হলে। মধ্যমস্তিফ 
( মিড ল ব্রেন )। 

€মোজেইক -- (1) স্মেন্টের মধ্যে 
রঙ্গীন প্রন্তরার্ধি বসিয়ে নান। চিত্র- 
বিচিত্র যে-সব নক্সা তৈরি কর] হয়। 

সদৃহ্য করবার 

জন্যে ঘরের 
মেজে তে এ- 
ভাবে মোজে- 

ইক; করা হয়ে 

থাকে। (2) 

জীবাণুর প্রভাবে অনেক সময়ে 
উদ্ভিদের পাতার স্থানে স্থানে বিবর্ণ 

হয়ে গিয়ে অনেকটা মোজেইক 
চিজের মত দেখায়। উদ্ভিদের এই 
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মোমেন্ট 

ঝোগকে “মোজেইক ডিজিজ' 
বলে। (3) টিন, পার1, আমোনিয়াম 
ক্লোরাইড ও গন্ধকের এক রকম 

সংমিশ্রণ উত্তপ্ত করে যে রডীন পদার্থ 
পাওয়া যায়। জিনিসট। দেখতে 
অনেকটা শ্বণরেণুর মত; একে বলে 
মোজেইক গোল্ড। 
মোটর নার্ভ -_ দেহের যে স্সামু- 
মণ্ডলী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মশক্তি 
জোগায়। আমর] কাজকণ করি, 
হাটি, চলি, এই মোটর নাঙডের কাষ- 
কাবিতার ফলে। 'সেন্গরা নার্ভ, 

নামে দেহে আর এক বকম স্সায়ু- 

মণ্ডলী আছে, য। দেহে ব্যথা-বেদন। 
প্রভৃতির অনুভূতি জাগায় । 

-- এক রকম খনিজ 
পদাথ 3; যার মধ্যে সিরিয়াম 1) 
থোবিয়াম 1 এবং বিভিন্ন রেয়ার- 
আর ধাতু মিএিত থাকে । এর 
মধ্যে সামান্য পরিমাণে ছিলিয়াম ? 
গযাপও সংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। 

দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে “মোনা- 
জাইট” খশিজ পাওয়া ষায়। 

মোমেণ্ট (অব ফোর্স) -- শক্তি 
প্রয়োগে কোন বস্ত ঘোরালে ওই 

বস্ততে যে চক্রাকার গতিশীলতা জন্মায় 
তার পরিমাণকে বলে ওই শক্তির 
(ফোসের ) মোমেন্ট। এভাবে 
ঘূর্ণনের স্থির বিন্দু ( শক্তি-কেন্দ্র) 
থেকে গতিপথের উপর অস্কিত লম্ব 
বেখার দৈর্ধাকে প্রযুক্ত শক্তির 
পরিমাণ দিয়ে গুণ করে মোমেণ্টের 



মোমেপ্টান 

পরিমাণ স্থির করা হয়। স্থতা 
বেধে খ' বস্তুকে 'ক' বিন্দু থেকে 
ঘোরালে প্রযুক্ত শক্তি যদি “প 
( পাউড) হয়, তবে ওই ফোর্সের 
মযোমেণ্ট হবে প৯কখ। যন্ত্রাদির 
বেয়ারিং, দরজা জানালার কন্তা 
প্রভ়ৃতিতে যে শক্তি প্রযুক্ত হয়, তার 
মোমেপ্ট এভাবে স্থির কর! হয়। 
মোমেন্টাম -- কোন গতিশীল বস্তর 
ভর (মাস? ) এব" গতিবেগের 

(ভেলোসিটি 1) গুণফল । যদি 150 
গ্রাম ওজনের (ভরবিশিষ্ট। একট। 
বল প্রতি সেকেণ্ডে 100 সেন্টিমিটার 
গতিতে ছোটে, তাহলে বলটার 
মোমেপ্টাম হবে 150১৫1005 
7500) সেন্টিমিটার-গ্র্যাম-সেকে ও 
একক । সাধারণভাবে, কোন বস্তর 

ভর 7) এবং গতিবেগ ৬ হলে তার 
মোমেণ্টাম 1৮ হবে 10৮ । 

মোল -- গ্রাম এককে কোন 

পদার্থের আণবিক ওজন; অর্থাৎ 

কোন পদার্থের একটি অণুর সংগঠক 
পরমাণুগুলোর ওজনের মোট সমষ্টি 
গ্র্যামে 1 প্রকাঁশ করলে তাকেই বলে 
পদার্থটার মোল, ব। গ্রাযাম মলি- 
কিউল? । আবার এক লিটার 
জলে এক মোল পরিমাণ পদার্থ 
ড্রবীতৃতত করলে সেই দ্রবকে বলে 
মোলার সল্যুসন। 

মোল্ড -- (1) ঢালাইয়ের ছণাচ; 
গলিত ধাতু যে-সব নিদ্দিষ্ট আকারের 
গর্তে ঢেলে বিভিন্ন গঠনের ঢালাই 
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ম্যাগম 

জিনিস তৈরি কর! হয়। (2) বিশেষ 
এক শ্রেণীর ছত্রাক (ফাঙ্গাস?) 
বাসি রুটির উপরে এই শ্রেণীর সবুক্ঞ 
বর্ণের ছত্রাক জন্নায়। 

বুহুৎ অর্থে শবটা 
বাবহত হয়ে থাকে; যেমন, কোন 

লোকের মাথা অন্বীভাবিক বড় 
হলে তাকে বল! হয় 'ম্যাক্রোসে- 
ফাঁলিক। কোন পলিমার 1 পদাণের 
সম্মিলিত বুহদাকার অণুকে বলে 
'মাক্রো-মলিকিউল" | এই “মাক্রো” 
কথাট! হলে ক্ষ্&াদবোধক মাই- 
ক্রে।? শবন্দেব বিপরীত অথবোধক । 

ম্যাক্রোক্ষোপিফ - অগণুবীক্ষণ 
যঙ্থের সাহাষ্য বাতিরেকে খালি 

চোখেই যে-সব পণাথ দেখা যায়। 

মাইক্রোক্কোপিক (আণুবীক্ষণিক] 
শব্দের বিপরাঁত অর্থবোধক । 

ম্যাক ওয়েল-_ক্কটল্যাগুবাসী পদাখ- 

ম্যাগম। __ পৃথিবীর 

বিজ্ঞানী; জন্ম 183] থৃঃ মৃত্যু 1879 
থুষ্টাব | গ্যাপীয় সংমিএণে বিভিন্ন 
গ্যাসের অণুদের পারস্পরিক গতি « 
অণুপ্রবেশ বিধয়ক হ্যস্সর নিরধারণ। 
ভড়িংচু ্ব কীয় (ইলেকট্োম্যাগ্রে- 
টিক 1) তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবি- 
য্য্াণীর (হার্জ 1 ১) জন্য প্রসিদ্ধি। 

অভ্যন্তর 
ভাগের বিভিন্ন গলিত পদার্থাদি। 

প্রাকৃতিক নিয়মে কালক্রমে যা থেকে 
গ্্যানাইট 1 প্রভৃতি বিভিন্ন কঠিন 
প্রস্তর হ্ষ্টি হয়েছে বলে ভূ-তাত্বিক 

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। 



ম্যাগ নেট 

ম্যাগ নেট --চুন্বক; যে বিশেষ লৌহ 
সাধারণ লোহছাকে আকর্ষণ করে। 

বিভিন্ন কোশলে আয়রন (লাঁহ]), 
নিকেল, কোবন্ট প্রভৃতি ফেবোম্যা- 
গ্নেটিক 1 পদার্থের এরূপ চৌসম্বক ধর্ম 
হি কর। যায়। স্থায়া চু্ধকের চারি- 
দিকে চৌদ্বক শক্তির শেত্র স্থষ্টি হয়। 
অবশ্ঠ চুম্বক-দণ্ডের ছুই প্রাস্তদেশে 
(ম্যাগ্নেটক পোল 1) চোম্বক শক্তি 

পর ৫৮৪০ তত 

ম্যাগ্সেটেক লাইন্স অব ক্ষোর্স 
প্রবল থাকে। একটা চুম্বকদণ্ড 
স্থতায় ঝুলিয়ে দিলে ওর এক প্রাস্ত 
সর্বদা পৃথিবীর মোট'মুট উত্তর 
পিকে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণ পিকে 
মুখ করে থাকে। এজগ্ে এই ছুই 
প্রাস্তকে যথাক্রমে ম্যাগ্নেটের “নর্থ 
পোল? ও "সাউথ পোল' বলে। 

ম্যাগ্পেটিজম (টেরেস্টিয়াল ) __ 
ভূগোলকের এক রকম ম্বাভাবিক 
চৌন্বক শক্তি লক্ষিত হয়; পৃথিবীর 
কেন্্রস্থলে প্রায় উত্তর দক্ষিণে 
প্রসারিত যেন একটা বিরাট চুম্বক 
রয়েছে, এবং তারই প্রভাবে ষেন ভূ- 
পৃষ্টে একট! শক্তিশালী “ম্যাগনেটিক 
ফিল্ড সি হয়েছে। পৃথিবীর এই 
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ম্যাপ্পেটিক ডিপ 

ক্বাভাবিক চৌম্বক শক্তিকে বলে 
টেরেঠি য়াল ( পাখিব ) ম্যাগ্রেটিজম্। 
একটা চুগ্ধক-দণ্ড স্থতায় ঝুলিয়ে দিলে 
তার দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্ত এ পার্থিব 
চৌধপ্বকশক্কির প্রভাবে সবদ| পৃথবীর 
চৌধক মেরুর বরাবর উত্তর ও 
দক্ষণে মুখ করে থাকে। চুম্বকের 
এই ধর্মের বাবহারিক প্রয়োগেই 
কম্পাস, ব।'দিগনির্ণয় যন্ত্র তৈরি 
হয়েছে। পৃথিবীর চৌম্বক নেক 
ভৌগোলিক মেরু থেকে পৃব-পশ্চিষে 
কিছু সরে আছে; অবশ্য মোটামুটি 
ভাবে এদের একই ধর! হয়। 

ম্যাগ্নেটিক আাঞ্সিস -- চৌম্বক 
অক্ষ; কোন চুহ্কদণ্ডের দুই প্রান্ীয় 
কেশ্রের সংষোজক রেখ।। 

ম্যাগ্পেটিক ইকোয়েটর -_- 
পৃথিবীর উত্তর ও দাক্ষণ চৌম্বক 
মেরুর সমদুরবতী কাল্পনিক বৃত্ত- 
রেখাকে বলে ম্যাগনেটিক ইকোয়েটর 
( চুন্বকীয় নিরক্ষরেখ।)। এই বৃত্ত 
রেখায় অবস্থিত পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানে ম্যাগনেটিক ডিপ থাকে না। 
পৃথিবীর মাাাগ্রেটক ইকোয়েটর ও 
তৌগোলিক ইকোয়েটর 1 এক ন। 
হলেও প্রায় কাছাকাছি। 

ূ পদ ভিপ--পাখিব চৌম্বক 

! 

ূ 
ৰ 
] 

ক্ষেত্র ও ভূ-পৃষ্টের সমান্তরাল ক্ষেত্রের 
মধ্যবতা কৌণিক ব্যবধান। ম্যাগ্নে- 
টিক মেরিডিয়ানে 1 তু-পৃষ্ঠের লম্ব- 
ক্ষেত্রে সহজে ঘুরতে পারে এমনভাবে 
রক্ষিত একটা চুম্বক শলাক। তৃ-পৃষ্ঠের 



ম্যাগনেটিক ডেক্লিনেসন 

সম্বান্তরাল ক্ষেত্রের সঙ্গে যে কোণ 

স্যহী করে তার ভিগ্রি পরমাণকে 

আঙ্গেল, 

ব। মাগ্নে 

টিকডিপ। 

“ড প.সা- 
কেল' নাষে 

হাষো ম্যা- 

গ্রেটিক'ডিপ 
ম্যাগ্সেটিক ডিপ--দার্কেল আঙ্গেল? 

সহজেই নির্ণয় কর! ষেতে পাবে। 
ম্যাঞগ্সেটিক ডেরিনেসন-_ 
পৃথিবীর ভেগোঁলিক মেরি ডরান ? 
ও চুম্বকীয় মেরিডিয়ানের মধ্যবর্তী 
কৌণিক ব্যবধান ; অথাৎ পূ্থবীর 
ভৌগোলিক উত্তর মেরু ও চুম্বকীয় 
উত্তর মেরুর _ ২ 
মধ্যবর্তী কোণ। 
কম্পাস,ব। দিগ- /7 
দর্শন যন্ত্রের এ 
চুম্বক শলাকার 

অবস্থান দেখে 
বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন স্বীনের ম্যাপ্রেটিক ডেক্লিনেসন 

এই 'ডেক্রিনেসন” কোণ নিরূপণ কর! 

হয়। এরূপ কোণকে ম্যাগ্সেটক 
ডিভিয়েসন-ও বলা হয়। 

ম্যাগ্লেটিক স্টর্ম -_ চুম্বক ঝটিক1) 
বিভিন্ন নৈপগিক কারণে পাখিব 
চৌম্বক শক্তির ক্ষেত্রে অনেক সময়ে 

এক যন্ত্রসা- 

27] ম্যাপ্নেটোমিটার 

ৃ 

! 
॥ 

বলে ডিপ. 

বিশৃঙ্খল ঘটে, যার ফলে কম্পান 
যন্ত্রের চৌশ্বক শলাকা আকম্মিক- 
তাবে দিক পরিবর্তন করে। একেই 
বলে 'ম্যাগ্নেটক স্টর্মঃ। শৌর কলঙ্কের 
আধিকা ও অরোর।-বোরিয়েলিদের 1 
আকম্মিক ওজল্য বুদ্ধি প্রভৃতির 
সময়ে এরূপ হতে দেখ। যায়। 

| ম্যাগ্রেটাইট _- চৌম্বক শক্তিবিশিষ্ট 

) 

) 
|] 
7 

পাশা 

শপ পাস্পিি পশলা 
) 

| 

এক প্রকার খনিজ লৌহ; অত্যান্ত 
কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ। লোহার 
এক রকম স্বভাবক্গাত অল্সাইডে, 
ঢ০80, খনিজট! গঠিত। 

ম্যাগ্পেটো। _ তণ্ডং-উতপানক এক 
রকম ক্ষুত্র যন্ত্র বিশেষ। ঘবাস্ত্রিক 
ব্যবস্থায় চৌম্বক শক্তির প্রভাবে এর 
অভ্যন্তরস্থ তার-কুগডলীতে তড়িৎ 
শক্তি উৎপাদিত হয়ে থাকে । এই 
তাঁড়ৎ গ্রবাহের পথে সন্মিকটবতী 
ছুই প্রান্তের সামা ব্যবধানের 
(স্পার্ক গ্যাপের ) মধ্যে তড়িং- 
স্কুর্ণ ঘটে। ইণ্টারগ্তাল কম্বাস্দন 
ইপ্সিনে? পেলে! বাষ্প এইক্ধপ 

স্পার্ক, অর্থাৎ বৈহাতিক শ্ফুলিঙ্গের 
স্পর্শেই জপে ৩ঠে। সাধারণতঃ 

মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনেই একপ ক্ষুদ্র 
ম্য গ্রেটে। যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। 

ম্যাগ্রেটোমিটার - এক বকম 
যন্ত্র, যার সাহায্যে বিভিন্ন চুম্বকের 
চোম্বকশক্তির পারমাণ, ব। বিভিন্ন 
ক্ষেত্রের চৌম্বক শক্তির তাব্রত। 
পরিমিত হরে থাকে। যাবধারণ 

ম্যাপ্নেটোফিটারে প্রধাণত; একট। 



মাগ্সেজিযায হি ম্যাগেসিয়। 

ক্ষুদ্র চম্বক-দণ্ড ও একটা! ল্বা ধাতব : ম্যাগনেসিয়াম -- মৌলিক ধাতব 
শলাক1 পরম্পরের লম্বঘভাবে কেন্দু 

স্থলে সংবদ্ধ থাকে । শলাকাঁট। 

একট! গোলাকার স্কেলের উপরে 
আবতিত হয়ে ওর সঙ্গে সংবদ্ধ 
চন্বক-দগ্ুটার আবর্তনের পরিমাণ 
নিধারণ করে। বাইরের কোন 

চৌম্বক শক্তির প্রভাবে যন্ত্রের ওই 
চঙ্গক-দগডটার যেদপ আবর্তন এ 

অবস্থান লক্ষিত হয়, তা থেকে 
চৌম্বক ক্ষেরের শক্তির পরিমাণ 
সহজেই স্থির কর! যেতে পাবে। 

এরূপ যন্্কে বলে ডিফ্রেঝুন 
মাগ্রেটোমিটাঁর ; আবার আর এক 

রকমের ভ্ভাইব্রেসন ম্যাগ্নেটো- 
মিটার ষন্্ও আছে। 

ম্যাগ্লেলিয়াম _ আলুমিনিয়াম ও 
মাগ্নেস্য়ায়ের একট। স"কর ধাতু; 
অত্যন্ত হাল্কা ও শক্ত । আলুমিনি- 
ঘামের চেয়েপ সহজে এ-দিয়ে বিভিন্ন 
আকারের হাল্কা জিনিস তৈরি করা 
ষায়। কখন কখন এর মধো কিছু 
ভামাও মেশানো হয়ে থাকে। 

বিমানপোতের খোল সাধারণতঃ এই 
ংকর ধাতু দিয়েই তৈরি হয়ে 
থাকে। 

ম্যাগ্লেলিয়া মেটাল -- লোহা, 
টিন, আন্টিমনি ও লেড ( সীসা) 
ধাতুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটা সংকর 
ধাতু। এ-দিয়ে সাধারণত: যন্ত্রাদির 
বেয়াবিং তৈরি হয়। এর মধ্যে 
সীলার ভাগই থাকে বেশি। 
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পদার্থ, সাংকেতিক চিহ্ন 76) 
পারমাণবিক ওজন 2432, পাঁবু- 

মাঁণবিক সংখা। 12; বিশেষ হাল্কা 
ও রূপোর মত সাদা ধাতু । বায়ুর 
স্পর্শে এর ওজ্জল্য নষ্ট হয়ে যায়, 

ম্যাগ্নেসিয়াম অল্সাইডের আবরণ 
পড়ে) জ্ঞালালে উজ্জ্বল আলো 
ছড়িয়ে জলতে থাকে, ম্যাগনেসিয়াম 
অক্সাইড, 100, জন্মায়। এই 
তীব্র আলোর সাহাধ্যে রাত্রিকাঁলে 
ফটোগ্রাফির কাজ হয়। মাগ্নে- 
সাইট (10005, ), ডোলোমাইট 
(6005. 085008), কার্ণালাইট 

(0:০1. 15012 . ০1750), প্রভৃতি 

বিভিন্ন খনিক্ঞ থেকে মাগ্নেসিয়াষ 
ধাতু নিফাশিত হয়। ম্যাগ্নেলিয়াম + 
প্রভৃতি হাল্কা সংকর-ধাত,আগুনে- 
বোম! প্রভৃতি তৈরি করতে বাবহ্ৃত 
হয়। এব বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ 
কখন কথন ওধধরূপেও (ম্াগ- 
সাল্ফ )বাবহত হয়ে থাকে। 

ম্যাগ্নেসিয়াম সাল্ফেট-- 
সংক্ষেপে যাঁকে বলে ম্যাগ -লান্ফ, 

18504; বিরেচক পদার্থ, উষধ 
ছিসেবে বাবহত হয়। ফৌগিকটা 
'প সম সন্ট1 নামেও পরিচিত। 

ম্যাগ্রেসিয়।-- ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড 
14160, ওধধ হিসেরে যে 'ম্যাগ্রেসিয়া 

-আযাল্ব” ব্যবহৃত হয়, তা হলো 
“বেসিক ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট? সন্ট। 
ষাঁকে সংক্ষেপে বলে 'ম্যাগ-কার্ব” । 



ষ্যাগ্সেসাইট 

আর ম্যাগ্লেসিয়াম বাইকার্বনেটের 
জলীয় দ্রবকে সাধারণত; বল। হয় 
ক্লুইড ম্যাগ্নেসিয়া?। 

ম্যাগ্নেসাইট __- খনিজ অবিশ্ুদ্ 
ম্যাগ্নেপিয়াম কার্বনেট, ১৮1৫0033 
এই খনিজ থেকেই সাধারণতঃ 
ম্যাগ্নেপিয়াম ধাতু নিষ্ষাশিত হয়ে 
থাকে । বিশুদ্ধ ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট, 
বা ম্যাগকার্ব অত্যন্ত হাল্কা সাদ 
চূর্ণ পদার্থ; ঘা টুথ-পাউভাঁর তৈরি 
করতে ও কোন কোন ওষধার্দিতে 
বাবহত হয়ে থাকে । 

ম্যাটিক্স __-ঢালাইয়ের ছাঁচের মত 
ষে স্থানে, বা যে জিনিসের উপরে 
চেপে অথব। ঢেলে দিয়ে নিদিষ্ট 
আকারের বহুসংখাক অন্ুকল্প জিনিস 
তৈরি কর! যায়, যেমন--ছাপার 
টাইপের, বা ব্লকের 'ম্যাটিক্স” ছাচে 
ঢেলে সহজে বহু সংখ্যক অনুরূপ 
টাইপ, বা ব্রক করা হয়। কথাটার 
বহুবচনে ম্যাটি সেস। 

র -- যে বিশেষ যষ্ত্ে 
সাহায্যে গ্যালীয় পদার্থের চাঁপ 

নির্ধারণ করা যায়। 
আবদ্ধ স্থানে হল্ল- 

পরিমাণ গ্যাসের 
ল্স অবস্থিতিজনিত নিয়- 

চাঁপ মাপবার জন্যেই 
সাধারণতঃ এক্প যন্ত্ 

স্ানোক্টার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
উচ্চ চাঁপ পরিমাপের জন্যে ব্যবন্থত 
ষষ্রকে বলে প্রেসার গেজ । প্রত 

78 

ম্যাঙজানিজ-টিল 

চিত্র থেকে ম্যানোমিটাবের মোটাঁ- 
মুটি গঠন জানা যাঁবে। 

ম্যাঙ্জানিজ -- মৌলিক ধাতব 
পদার্থ । সাংকেতিক চিহ্ন 17৬07 
ধাতুটার পারমাণবিক ওজন 5493) 
পারমাণবিক সংখ্যা 25; লাল্চে 
সাদ! স্থৃকঠিন ধাতু, কিন্তু ভঙ্গুর। 
পাইরোলুলাইট 1 নামক একটা খনিজ 
(ম্যাঙ্গানিজ ভাইঅক্সাইড 11)09 ) 
থেকে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে । বিভিন্ন 
সংকর ধাতু, বিশেষত: ইম্পাত তৈরি 
করতে এর ষথেষ্ট দরকার হয়। প্রায় 
13% হ্যাঙ্গানিঙ্গ মিশিত ইস্পাত 
(ম্যাঙ্গানিজ-স্টিল 1) অত্যন্ত কঠিন 
হয়, এবং তা সহজে ক্ষয় প্রাঞ্ধ হয় 

না। বিভিন্ন অন্থপাতে কপার, জিন 
ও ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে 'ম্যাঙ্গানিজ 
ব্রোচ 1 নামক সংকরধাতু তৈরি 
হয়ে থাকে। 

ম্যাঙ্জানিজ ডাইঅক্সাইড -_- ভারী 
কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ পদার্থ, 71009; একে 
ম্যাঙ্গানিজ পারঅক্সাইড-ও বল হয়। 
বিভিন্ন রাপায়নিক ক্রিয়ায় “অক্মি- 
ডাইজিং এজেণ্ট ও ক্যাটাসিস্ট 1 
হিসেবে যৌগিকটা ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে । কাচ-শিল্পে, লেক্ল্যান্স সেল ?+ 
প্রভৃতিতে এর প্রচুর ব্যবহার আছে। 

ম্যাজানিজ-স্টিল -- বিশেষ এক 
শ্রেণীর স্থকঠিন স্টিল? ; এই 
স্টিলে লোহার সঙ্গে অনধিক 13% 
ম্যাঙ্গানিজ মেশানে। হয়ে থাকে । 
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পাথর হিসেবে সম্তা অলঙ্কারা দিতেও ম্যাঙজানিন -_- ম্যাঙ্গানজ সংযুক্ত 
এক প্রকার সংকর ধাতু । এতে 
সাধারণত: থাকে 83% তামা, 

13% ম্যাঙ্গানিজ, 4% নিকেল। এর 
তড়িৎ-পরিবহনের ক্ষমতা উত্তাপে 
বিশেষ পরিবর্তিত হয় না) এজন্তে 
বৈছাতিক যন্ত্রাদির বিশেষ বিশেষ 
তার-কুগুলীতে ব্যবহৃত হয়। 

ম্যাঙ্াশ্েট -- ম্যাঙ্গানিক 
আসিডের (নু9010$) সন্ট1 
যেমন, সোডিয়াম ম্যাঙ্গানেট, 
1২72 ১00+$ সবুজ বর্ণের রানায়- 
নিক পদার্থ, জীবাণুনাশক হিসেবে 
ব্যবহীত হয়। আবার পারম্যাঙ্গানিক 
আপিডের (নু ১704) সব সণ্টকে 
বল! হয় পারম্যাজানেট ; যেমন, 
পটাপিয়াম পাঁরম্যাঙ্গানেটা, 
[]1104$ গাঢ় লাল স্কটিকাকাএ 
পদার্থ, জলে ভ্রবণীয়; পদার্ঘট। সচ- 
বাঁচর জীবাণু নাশক ও প্রতিরোধক 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

ম্যামিল। -- বক্ষ-স্তনের বৌ টা। 
ম্যামেলিয়। মানে স্তশ্তপায়ী প্রাণী; 
সাধারণতঃ উষ্ণরক্ত ও রোমশ 
প্রাণীরা স্তন্তদ্রায়ী এবং স্তন্তপায়ী 
হয়ে থাকে। 

ম্যালাকাইট -__ উজ্জল সবুজ বর্ণের 
খনিজ প্রস্তর বিশেষ; রাপাম্মনিক 
ছিসেবে পদ্দার্থ ট। হলে। 'বেদিক কপার 
কার্বনেট') 05008, 08 (077)8 
এই খনিজ প্রস্তর থেকেই লাধারণত: 
তাম। নিষ্কাশিত হয়ে থাকে । রূডীন 

এর বাবহার আছে। 

ম্যাজিক আাজিড -- এক প্রকার 
জৈব আযাপিড $ সাদ1 স্ষটিকাকার 
কঠিন পদার্থ। বাপায়নিক হিসেবে 
এট! হলে। হাইড্রক্ি-সাকৃসিনিক আযা- 
পিভ, 007.0775.070077). 
০০১১7; কাঁচা আপেল ও অন্যান্ত 

ফল থেকে আযমিডট। পাঁওয়। ষায়। 
'ম্যালেসিয়া-কোমলায়ন, ₹'নরম 

2য়া” অর্থে কথাটা ব্যবহত হয়; 
যেমন, অষ্টিয়োম্যালেসিয়' মানে 

আস্থর নমনীয়ত|, বা হাড়ের অন্বাভাঁ- 
বিক কোমলতা-জনিত রোগ বিশেষ । 
খৈশবে উপযুক্ত পরিমাঁণে ভিটামিন ? 
ও স্যকিরণের অভাবে হাঁড়ে থোপ- 

যুক্তভাবে ক্যালসিয়ামের? অভাব 
ঘটলে এ-রোগ হয়ে থাকে । 

ম্যার্টিক _ (1) বামিশ তৈরি করতে 

যে বিশেষ এক শ্রেণীর রজন 
( রেজিন 1) ব্যবহৃত হয়। (2) জল 
চোয়ানে! রোধ করবার জন্যে বাড়ীর 
ছাদ বা জলাধারের সংযোগে যে-সব 
নরম পদার্থ লাগানো হয়) যেমন-_- 
বিটুমেন 1 জাতীয় পদার্থ ; অথবা 
ইটের গুড়া, লেড অক্সাইড ও 
তিসির তেলের (লিন্সিড অয়েল ) 
আঠালো মিশ্রণ । 

রক কুষ্ট্যাল _- স্ষটিকাকার বিশুদ্ধ 
সিলিকা 1, অর্থাৎ সিলিকন ডাই- 



রকেট 

অল্সাইড, 91027 স্বভাবজাত এক 
প্রকার ম্ষটিকাকার বালুক৷ বিশেষ । 

রক সপ্ট -- ক্ষটিকাকার খান্য-লবণ; 
খনিজ সোডিয়।ম ক্লোরাইড, 801) 
যাকে বলে “নৈম্ধব লবণ । 

রকেট __বাঁপাক্মনিক প্রঞ্চিরায় উদ্ভূত 
গ্যাসের নিম্নমুখী চাপের প্রভাবে যে 
আধার দূরন্ত বেগে শুগ্ঠে উতক্ষিপ্ত 
হরে শেষে বুদুরে নিক্ষিপ্ত হতেও 
পারে; হাঁউই' জাতীয় জিনিস। 
বিভিন্ন গঠন ও আকৃতিবিশিই্ বিভিন্ন 
শ্রেণীর রকেট ইদানিং তৈরি হয়েছে। 
অস্ত্র হিসেবে গত মহাযুদ্ধে প্রথম 
ব্যবহৃত হয়েছিল। 'ভি-2 রকেট” 
হলে আযালুমিনিয়ামের তৈরী একট। 
লঙ্বা খোল; খোলটার অভ্যন্তরে পৃথক 
পথক আধারে তরল অক্সিজেন 1 
আঁলকোহুল 1 ও অন্যান্ত হাল্কা 

জালানি পদার্থ ভরতি করা হয়। 
ওই সব পদার্থের 
রাসায়নিক ক্রিয়ার 
ফলে উদ্ভৃত ধৃম ও 
গ্যাস রকেটের 
পশ্চাস্তাগ থেকে 

সবেগে নিক্ষান্ত হয়; 
আব এই প্রচণ্ড 
পশ্চাৎচাপের ফলে 

রূকেটট। সম্মুখ-গতি 
“লাভ করে এবং সবেগে 

সাধারণ রকেটের উপরে উঠে উপযুক্ত 
গঠন ব্যবস্থায় বছ দূরে 

নির্দই লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। বিশেষ 
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ভিএ শ্রেণীর রকেট প্রায় 70 মাইল 
উপরে উঠে মোটামুটি 200 মাইল দূৰে 
প্যস্ত নিক্ষিপ্ত হতে পারে । আজকাল 
বহু উন্নত ধরণের দৃরস্ত শক্তিশালী 
রকেট সব উদ্ভাবিত হয়েছে ( স্পুট- 
নিক1)। রকেটের গতি অনেকটা 
জেট? বিমানের অনুরূপ; কিন্ত 
জেটের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক 
ক্রিয়ার জন্যে খোলের সামনের ছিদ্র 
পথে বাইরের বাষু ভিতরে প্রবেশের 
ব্যবস্থ। থাকে; কিন্তু রকেটের সেরূপ 
দরকার হয় না। রকেটের জ্বালানির 
দহন ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বলে ত৷ বাযুশৃন্য উধ্ব্ণাকাশেও 
উঠতে পারে ; কিন্ত গঠন-বৈশিষ্ট্যের 
জগ্তে জেট-প্লেন বায়ুমণ্ডলের উধ্বেঁ 
উঠতে পারে ন।। 

রঙ্গ্যালাইট -_ সোডিয়াম সাল্- 
ফোঞ্িলেট ও ফর্মযান্ডিহাইডের 1 
যোগে গঠিত একটি রাসায়নিক 
যৌগিক, বৈ৪7509.7070) 
বিশেষত: রঞজন-শিল্লে বিজারক পদার্থ 
(রিডিউনিং এজেণ্ট 1 ) হিসাবে 
পদার্থ ট! ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

রন্টগেন, উইলহেল্ম কোন্র্যাড _- 
জার্ান পদার্থবিজ্ঞানী, জন্ম 1845 
থৃঃ মৃত্যু 1923 খুং। এক্র-রশ্মি 1 
অর্থাৎ 'রন্টগেন-রে 1 আবিষ্ষাবে 
(1895 খুঃ) প্রসিদ্ধি। স্থদূর প্রসারী 
সম্ভাবনাপূর্ণ এই অভাবনীপ্ন আবি- 
কারের জন্তে চিরম্মরণীয়, এবং 1901 
গঃ নোবেল পুরঙ্ষার লাভ। 



রনট গেন-রে 

রনটগেন-রে __ এক্স-রে 1 3 যাঁকে 
বাংলায় বলে 'রঞ্চেন রশ্মি । এই 
অদৃশ্য আলোকরশ্মি মাংসপেশী 
ভেদ করে গিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটে 
দেহণভান্তরের যন্ত্রাদি ৭ অস্থি-পঞ্জরের 

ছাঁয়পাত করে থাকে । আভাস্তরীণ 
রোগ নির্ণয়ে আধুনিক টিকিৎসা 
পদ্ধতিতে এই শক্তিশালী অদৃশ্ঠ রশ্মির 
অবদান অপরিসীম । আবিষ্কারক 
জার্মান বিজ্ঞানী রনটুগেনের নামান 
সারে রশ্রিটা খাত। 

রমন, শ্পার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট _- 
ভারতীস্ব ( মাত্রাজী ) পদার্থবিজ্ঞানী 
জন্ম 18১3 %ু:, অগ্যাপি (1961 খু; ) 

জীবিত। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এম. এ। কয়েক বছর স্রকারী 
চাকুরীর পরে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিছ্বালয়ে পদ্দার্থ-বিজ্ঞানের “পালিত 
অধ্যাপক”; বিশেষতঃ আলোক- 
বিজ্ঞানে ও শব বিজ্ঞানে মৌলিক 
গবেষণা । কলিকাতার 'ইপ্ডিয়ান 
আসোসিয়েশন ফর দি কাট ণ'ভেসন 
অধ সায়েন্স, প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে 
আলোক-বিজ্ঞানে 'রমন এফেক্ট 1 
নামে এক মৌলিক তথ্য আবিষ্কার । 
এফ, আর. এস সম্মান, 1914 ধুঃ; 

"নাইট? উপাধিতে ভূষিত 199 থুঃ। 
ণমন এফেক্ট আবিষ্কারের হ্বীকৃতি 
স্বক্ূপ 1930 খুঃ নোবেল পুরস্কার 

লাভ। অতঃপর ব্যাঙ্গালোর ইন- 
উিটিউটে গবেষণা করেন। ভারত 
সরকারের *জাতীয় অধ্যাপক: সম্মান 

রম্বাস 

লাভ। বর্তমানে স্বপ্রতিষ্ঠিত “রমন 
ইনষ্টিটিউট নাক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন 

মৌলিক গবেষণায় নিরত। 
রমন এফেক্টু -: কোন মনো- 
ক্রোমেটিক 1 (একবণী ) আলোক- 
রশ্মি কোন স্বচ্ছ পদার্থের ( তরল বা 
গ্যাসীয় ) মাধ্যমে পরিচালিত করলে 
ওই আলোক-রশ্মির কতকাংশ 
আলোকের গতিপথের লম্ব-দিকে 
বিচ্ছুরিত হয়। এই বিচ্ছুবিত 
আলোকের বর্ণালি (স্পেক্টীম 1 ) 
পরীক্ষা করলে মূল আলোকরশ্শির 
বর্ণরেখার পার্থে অপেক্ষারত অহজল 

কয়েকটা বর্ণরেখ। দেখা যায় । এই 
নবাবিফৃত বেখাগুলোর নামকরণ 
হয়েছে বলমন-লাইন্স। মাধ্যমের 
তরল বা গ্যাসীয় অণুগুলোর গাযে 
প্রতিহত হয়ে ওই আলোক-তবঙ্গের 

কতকাংশ পাশের দিকে বিচ্ছুরিত 
হয় এবং এর ফলেই ওই নৃতন 
রেখাগুলোর উদ্ভব ঘটে। একবণী 
আলোকের এই ধমকে বলে “রমন- 
এফেক্ট । এই তথ্য আবিষ্কারের 
মৌলিক অবদানের স্বীকতিম্বরূপ এই 
প্রথম একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী 
1939 খুষ্টাব্ে নোবেল পুরস্কার লাভ 

করেন। এই তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন 
পদার্থের আণবিক কম্পন-শক্তি 

নির্ধারণ কর] সম্ভব হয়েছে। 
রজ্বাস -- যেজ্যাষিতিক সামাস্তব্িক 
চতুভূ'জের বাহুগুলে। সব পরস্পর 
সমান, কিন্ত কোন কোণই সমকোণ 



রস 

নয়) অথাৎ বিষমকোণা-নমবাহু সামী- 

স্তরিক চতুতূর্জ। এরূপ চতুভূ্জের 
বাহুগুলোও অসমান হলে তাকে 

বলে রম্য়েড, বিষম-সামাস্তরিক | 
রস, স্যার রোনান্ড __ বুটিশ চিকিংসা- 
বিজ্ঞানী, জন্ম 1857 থুঃ, মৃত্যু 1934 
থুঃ। কর্মক্ষেত্র ভারতবষ ;ম্যালেবিয়। 
সংক্রমণের কারণ অনুসন্ধানে সুদীর্ঘ 
গবেষণা । কলিকাতার প্রেলিডেন্সী 
(বর্তমানে কার্ণানি ) হামপাতালের 
পরীক্ষাগাঁরে ম্যালেধিয়ার বাহক 
আনোফিলিস 1 মশকে র অস্ত্রে প্লাস্- 
মোডিয়াম? নামক একটি বিশেষ 
জীবাণু আবিষ্কার । এভাবে ম্যালে- 
পিয়। সংক্রমণের বৈজ্ঞানিক তথ্য 
নির্ধারণ; এই তথ্যের স্বীকৃতিস্বন্ধপ 
চিকিংস! বিজ্ঞানে 1902 খুঃ নোবেল 
পুরস্কার লাভ। 

রাদ্বারফোর্ড, লর্ড -_ বুটিশ পদীথ- 
বিজ্ঞানী; নিউজিল্যাণ্ডে জন্ম 1871 
ৃষ্টাব্, মৃত্যু 1937 খুষ্টাব্ব | ইংলগ্ডের 
কেস্বি জ বিশ্ববিষ্ভালয়ের ক্যাভেঙিন 1 
গবেষণাগারের অধ্যক্ষ । পরমাণুর 
সংগঠনে নিউট্রন 1 কণিকার অস্তিত্ব 
সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী __ পদার্থ ও শক্তির 
অভিম্নতা এবং পরমাণুর বিভাজন 
(ফিলন1 ) সম্পকীয় গবেষণার 
ভিতি স্থাপন । পদার্থের মৌলিক 
গঠন সম্পকীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির 
আবিষ্কারে বিপুল খ্যাতি $ 1908 খুঃ 
নোবেল পুরস্কার লাভ। 

কাবার -- এক রকম স্থিতিস্থাপক 

রা 

(ইল্যাস্টক 1 ) কঠিন জৈব পধাথ) 
বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের সাদা রদ 
(ল্যাটেক্স 1) ঘনীভূত হয়ে উৎপন্ন হয়। 
রাসায়নিক হিসেবে কাচ রাবার 
হলে! হাইড্রোকাোবনের 1! এক রকম 
পলিমার 1 পদাথ।) যাকে পালি- 

আইসোপ্রিন বলা হয়। কাচা 

ঝাঁবারের সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে 
বিতিন্ন শেণীর রাবার তৈরি হয়ে 
থাকে । বিশেষতঃ বিশুদ্ধ বাবাবের 
সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে গন্ধক মিশিয়ে 
উত্তপ্ত করে বিভিন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট 
বাবার (ভ্যাল্ক্যানাই জড 
রাবার 1) তৈরি হযে থাকে। রাঁপায়- 
নিক পদ্ধতিতে এক রকম কৃত্রিম 
রাবার তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে। 

রামানুজ -- শ্বাভাবিক প্রতিভাবান 
ভারতীর গণিতজ্ঞ। মাদ্রাজী 
ব্রাহ্মণ ; জন্ম 1387 খুঃ, মৃত্যু 1920 

খুঃ। উচ্চশিক্ষ। ব্যতিরেকেই বিশ্ব- 

বিশ্রত গণিতজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি 

অর্জন। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে 

. ইথলগ্ডের রয়্যাল সোলাইটির ফেলো।, 

(এক. আর. এস )। কেদ্বিজ বিশ্ব- 
বি্ভালয়ে অধ্যাপনার জন্ত আহত 
হয়ে যোগদান; অস্স্থ অবস্থায় 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং মাত্র 33 

বছর বয়সে মৃত্যু । 
রাস্ট _- মরিচ) লোহার এক রকম 

জলযুক্ত অক্সাইড (€৪208.7780)7 
খোল! জল হাওয়ায় বাঁমুর অকিজেন 
ও জলীয় বাম্পের সংস্পর্শে লোহার 



রাষ্ট ফা্গি 
শশী পিপপপেপ পপি পিন পাপা লী পপ 

উপরে এই অক্সাইড, বা মরিচা শ্যি 

হয়ে থাকে। 

রাস্ট ফাঙ্গি -__ এক শ্রেণীর পরগাঁছা 
ছত্রাক (ফাঙ্গাস ) বিশেষ; গম, 
মটর প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতায় এদের 
আক্রমণে (লোহার মরিচার মত) 
লাল দাগ ধরে। 

রায়। আচার প্রফুল্লচন্গ -- খ্যাতনামা 

বাঙ্গালী বালায়নিক 7 জন্ম 186] খু, 
মৃত্যু 1944 খুঃ। কলিকাতা মেট্রো- 
পলিটন কলেজ থেকে ( রসায়ন-সহ ) 
বি.এ; গিলক্রাউষ্ট বৃত্তি লাভ এবং 
বিলাত গমন । বসায়নে এডিনবর] 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডি.এস-সি। কলি- 
কাতায় প্রেসিডেন্দী কলেজে অধ্যাপনা 
ও মৌলিক গবেষণ| | রসায়নের বু 
গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্য আবিষ্কার) 
আস্তজাতিক খাতি অর্জন । প্রাচীন 
হিন্দু-রসায়নের ইতিহাঁদ প্রণয়ন। 
কলিকাত! বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিজ্ঞান 
কলেজ স্থাপনে (1916 খুঃ) প্রধান 

উদ্যোক্তা এবং এদেশে রাসাঞধনিক 

গবেষণার ভিত্তিস্থাপন। 
মেলিক রসায়ন-শিল্লের সর্ব প্রথম 
প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল, 
ওয়াক? স্থাপন 1893 খুঃ। অকৃত- 
দার, ধষি কল্প, দেশহিততব্রতী, বিজ্ঞান 
সাধক । দেশকল্যাণ ও শিক্ষাবিস্তারে 

বিপুল অর্থ দান। 
রজ্যাকৃ্সন (কে মিক্যা ল) -- 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া! । বিশেষ নিিই 
অন্গপাতে বিভিন্ব পদার্থের পার- 
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ভারতে * 

স্পরিক সংযোগে যে রাসায়নিক 

রিকেট,সিয়া 
সাপটি 

পরিবতর্ন ঘটে এবং তার ফলে 
যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়; ষেমন__ 
এক ভাগ অক্মিজেন 1 ও ছুই ভাগ 
হাইড্রোজেন + গ্যাসের কেমিক্যাল 
রিআযাকৃসনের (বাপায়নিক বিক্রিয়ার) 
ফলে যৌগিক পদার্থ, জল (7380) 
উৎপন্ন হয়। 

রি-ইন্ফোসড কংক্রিট _ ভিতরে 
লৌহাঁর রড ব! জালি দিয়ে স্থদৃঢভাঁবে 
জমানো! সিমে্টেরব গীথুনি। 
রি-ইন্ফোসঁড মানে অধিকতর 
কঠিন বা স্ুদৃড়ীকৃত। (ফেরো 
কংক্রিট 1) 

রিকেট _ দেহের হাড় নরম ও 
অপুষ্ট থাকার রোগ বিশেষ। খাছ্যে 
ভিটামিন-ডি | উপযুক্ত পরিমাণে 
না পেলে শিশুদেরই সাধারণতঃ 
এ-বোগ হয়ে থাকে, অনেক ক্ষেত্রে 

দেহের হাড় বেঁকে যায়। দুধ, মাখন, 

মাছের তেল প্রভৃতিতে ভিটামিন- 
ডি থাকে । আবার স্ধ-কিরণের 
প্রভাবেও দেহে আপন! থেকেই 
এই ভিটামিন? জন্মায়। ভিটামিন- 
ডি ব্যতিরেকে দেহযস্ত্র খাচ্যের 
ক্যালসিয়াম? উপাদান আত্মসাৎ 
করতে পাবে না; যার ফলে হাড়, 
নরম ও অপুষ্ট থেকে যায়। 

রিকেটুজিয়া _- বিশেষ এক প্রকার 
আণুষীক্ষণিক জীবাণু; আকারে 
এ-গুলো ব্যাকটেরিয়ার? চেয়েও 
ছোট ।কিস্ত ভাইবাসের চেয়ে 



রিগর মর্টিস 

কিছু বড়। এদের আক্রমণে টাইফাঁদ 
প্রভৃতি রোগের ৃষ্টি হয়। 
রিগর মর্টিস -_ মৃত্যুর পরে দেহের 
কঠিনাবস্থা । 'রিগর' মানে কাঠিন্য ; 
সহজে বাকানো-নোয়ানো যায় না 

এমন অবস্থা । 

রিজোণ্যান্স_ বিভিন্ন শক্তি-তরঙগের 
প্রভাঁবন-ধর্ম ; যেমন, কোন শব- 
তরঙ্গ যদ্দ কোন বস্তর উপরে পড়ে, 

আর যদি সেই শব্ব-তরক্ষের ফ্রিকো- 
য়েম্মি এবং বস্তুটার নিজস্ব কম্পনের 

ফিকেয়োন্সি? যদি একই হয়, 
তাহলেএতরঙ্গের প্রভাবে বস্তুটাতেও 
অন্করূপ কম্পন জাগবে এবং শব্ধ 

উখিত হবে। সম-স্থরে বীধা ছুটা 
সেতারের একটা বাঁজালে নিকটবর্ত 
অপরট! থেকেও শব্দ ঝ'কৃত হয়; 
একে বলে শব-তরঙ্গের 'রিসোন্ান্স 
বাংলায় বলা যায় শবের অন্রণন। 
আলোক ও তড়িত্ররক্গের অন্রূপ 

প্রভাবন-ধর্ম (রিজোন্তান্স) আছে। 

রিডাকৃসন -- বিজারণ পদ্ধতি) 
কোন রাসায়নিক পদার্থ থেকে 
সাধারণতঃ অক্মিজ্জেন দূরীকরণ, ব| 
তাতে হাইড্রোজেন সংযৃক্তিকরণের 
প্রক্রিয়া ; যেমন -- টিন-অলক্মাইডের 
সঙ্গে কার্বন মিশিয়ে উত্তধ্ধ করলে 
ধাতব টিন পাওয়া যায়; এখানে 
কার্বন টিন-অল্সাইভকে এবিডিউপড? 
অর্থাৎ বিজারিত করে, এবং নিজে 
অঝ্সিভাইজড হয়ে কার্বন-ভাই- 
অক্সাইড হি করে। এক্ষেত্রে কার্বন 
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হলো 'রিডিউসিং এজেণ্ট” 1 অর্থাৎ 

বিজারক পদ্ার্থ। এভাবে দেখা যায়, 

বিভাকৃসনের সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চিভেসন 
প্রক্রিয়াও ঘটে থাকে । প্ররুতপক্ষে 

রিডাঁকৃসন প্রক্রিয়া হলো অক্সিডেসন 
প্রক্রিয়ার বিপরীত | আবার, যৌগিক 
পদার্দের সংগঠক-ধাতুর ভালাম্সি? 
কমিয়েও “রিডাক্সন" "ঘটানো ঘায়, 
ষেমন - ফেবিক ক্লোরাইড (7০015) 
রিডিউস্ড হয়ে ফেবাম ক্লোরাইড 
(7০12) উৎপন্ন হয়। 

রিডিউনসিং এজেন্ট -- বিজারক 
পদার্থ; যে-সব পদার্থ অপর কোন 
পদাথের রিভাক্সন 1 ঘটায় তাকে 
বলে 'রিডিউনিংএজেণ্ট,ব। বিজারক; 
যেমন, হাইড্রোজেনের মধো কপার 

অক্সাইড, 000, উত্তপ্ত করলে 

রিডাকূসনের ফলে ধাতব কপার 
(তাম!) পাওয়। যায়। এখানে 
হাঁই[ড্রীজেন হলো কপার-অক্মাইভের 

'বিডিউসিং এজেন্ট? । 
রিফ -_ সমুদ্রের জলে নিমজ্দিত 
পর্বতশ্রেণী। খনিগর্ডে নিজ পদার্থের 

স্তরগুলিকে ৭ “বিফ বলে। 

ব্রিক্্যাকৃসন (অবলাইট) -- 
আলোক-রশ্ির প্রতিসদরণ; এক 
মাধাম থেকে আলোঁক-রশ্মি অপর 
কোন মাধ্যমের ভিতর পরিগলিত 
হলে তার গতিপথ পরিবতিত হয়ে 
যায়। একে বলে আলোকরশ্মির 
প্রতিনরণ, বা রিফ্রাক্সন? ষেমন-- 
বাযু থেকে কোন আলোক-রশ্রি 



রিফ্রাকসন 

জলের মধ্যে (বা, জগ থেকে বাইরের ' 
বাযুতে ) প্রবেশ করলে ওই রশ্মির 
গতিপথ একটি নির্দিষ্ট কোণে বেঁকে 
যায়। বিভিন্ন মাধ্যযের সাধারণ 

তলের যে 
বিন্দুতে 
আলোক- 

রশ্মি আপ- 

৫ আলোক রর প্রতির। তিত হয় 
4 সেই বিন্দুতে 
€ই তলের উপর অস্কিত লম্ব-বেখাকে 
বলে নম্াল; এই নর্ম্যালের সঙ্গে 
আপতিত বশ্মি ঘে কোণ উৎপন্ন 
করে তাকে বলে আঙ্গেল-অব- 

ইন্দিডেন্দ, বা 'আপতন কোণ?) 
আর প্রতিসরিত রশ্মি (রিফ্রার্টেড 
রে) ওই লম্বের অপর পার্খে যে 

কোণ উৎপন্ন করে, তাকে বলে 
আযাঙ্গেঙ্গ-অব-রিক্রাকৃসন? অথবা 
প্রতিসর্ণ কোণ'। আলোক-বশ্মি 
বায়ু, অথব। অপর কোন হাল্ক। 

মাধামের ভিতর দিয়ে জল, কাচ 
প্রভৃতি ঘনতর হচ্ছ মাধামের ভিতরে 
প্রবেশ করলে তার আযাঙ্গেল-অব- 
ইলিডেন্দ অপেক্ষা আযাঙ্গেল অব- 
বিফ্রাকসন ক্ষুত্রতর হয়, অর্থাৎ 
প্রতিনরিত রশ্মি নর্মালের দিকে 
বেঁকে যায় । আবার কোন রশ্মি ঘন 
মাধাম থেকে হাল্কা! মাধামে প্রবেশ 
করলে এর বিপরীত অবস্থা ঘটে। 
কোন বস্ততে এরপ প্রতিসরিত রশ্মি 
কতকটা বেকবে তা ওই বস্তর 
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প্রতিসরণ-ক্ষমতা, বা €রিফ্রার্টিভ 
ইগ্ডেক্স-এর উপর সর্বদা! নির্ভর 
করে। আলোক-রশ্মির এরূপ 
প্রতিসরণের ফলে জলের তলায় 
কোন জিনিস অপেক্ষাকৃত উপরে 
দেখায়, অর্থাৎ জলের গভীরতা কম 
বলে মনে হয়। 

বিফ্লেক্স আযাঙেল -- ছুই সম- 
কোণের (180) চেয়ে বুহত্বর, 

কিন্তু চারি সমকোণের (3607) 
চেয়ে ক্ষুদ্রতর জ্যামিতিক কোণ। 
বাংলায় বলে প্রবৃদ্ধ কোণ । 

রিফ্লেক্সন (অব লাইট)__-আলোক- 
রশ্মির £তিকলন ;কোন কোন মস্যণ 
জিন্সের উপরিভাগে আলোক- 
রশ্মি পড়লে ওই রশ্মি ভিন্ন পথে 
ফিরে আসে, অর্থাৎ প্রতিফলিত 
হয়; একে বল হয় আলোকের 
নিয়মিত প্রতিফলন, বা রিফ্লেক্সন । 

প্রতিফলিত আলোক-রশ্মির গতি- 
পথের এরূপ পরিবর্তন নিদিষ্ট 
নিয়মান্গযায়ী ঘটে থাকে । প্রতি- 

ফলক তলের 
ষে বিন্দুতে 

ক্ষ" আলোক-রশ্মি 

আপতিত হয়, 
সেই বিন্দু 
থেকে ওই 

তলের উপর 

অঙ্কিত ল ম্ব- 
রেখাকে নম্ন্যাল বলে। আপতিত 
রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি ওই নর্মযালের 

আলোক-রশ্বির 

প্রতিফলন 



রিপ্লেফ ক্যামেরা 

সঙ্গে একই সমতলে উভয় দিকে সমান 
কোণ উৎপন্ন করে; অর্থাৎ আলোক- 
রশ্মি যতট। বেঁকে প্রতিফলক তলের 
উপর পড়ে, ততট। বেঁকেই আবার 
প্রতিফলিত হয়। অন্য কথায় বলা 
যায়, আলোকরশ্মির “আপতন-কোণ' 
সর্বদ! প্রতিফলন কোণের” সমান 
হয়। আপতিত রশ্মি ও নর্মযালের 
অধ্যস্থ কোণকে বলে আঙ্গেল অব 

ইন্দিডেন্স (আপতন-কোণ ) এবং 
প্রতিফলিত রশ্মি ও নর্দ্যালের মধ্যস্থ 
কোণকে বলা হয় আ্ঙ্গেল অব 

রিফ্লেক্সন ( প্রতিফলন কোণ )। 
বিফ্রেক্স ক্যামেরা __ বিশেষ এক 
রকম ফটোগ্রাফিক 1 যন্ত্র বিশেষ, বা 
ক্যামেরা 11 এন্প ক্যামেরায় ষে ছবি 

তুলতে হবে যন্ত্রচালক তা পৃবাহ্হেই 

যন্ত্রের মধ্যে দেখে নিতে পারে। 
এব আপারচারের সংলগ্ন লেন্সের? 

মধ্য দিয়ে আলোক-রশ্মি এসে যন্ত্রের 

অভান্তরস্থ একখানা দর্পণে প্রতি" 

ফলিত হয়। উদ্দিষ্ট বস্ত থেকে 

আগত রশ্মি এভ।বে প্রতিফলিত হয়ে 
একখানা! কাচের উপর বস্তটার 
প্রতিচ্ছায়। ফেলে । যন্থচালক বন্বটার 
ওই প্রতিচ্ছাঁয়। পৃবাহ্ছে যন্ত্রযধ্যে 
দেখে নিয়ে উপযুক্ত সময়ে যাস্ত্রিক 

ব্যবস্থায় দর্পণখানা উপরে তুলে দিতে 

পারে; সঙ্গে সঙ্গে বস্তট। থেকে 
আগত আলোক-বশ্মি নোজ! গিয়ে 

ফিল্ম বা ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর 

পড়ে ছবি উঠে যায়। 

28] রিফ্রিজারেটর 

রিফ্রিজারেটর -- যে-স্ত্রের অভ্যন্তর 

ভাগের তাপ সবিশেষ হ্রাম করে 

প্রয়োজনীয় নিষ্ন-উষ্ণতায় মোটামুটি 

স্থির রাখ|। যায়। একে যাস্ত্রিক 

শীতল-কক্ষ বল! যেতে পারে। 

সাধারণ বাযুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় নষ্ট 

হয়ে যায় এমন, বিশেষতঃ খাচ্ছাত্রব্য, 

উষধাদি এর শীতল-কক্ষে রেখে দীর্ঘ 

দিন অবিকৃত রাখ। সম্ভব হয়ে থাকে । 

এর যান্ত্রিক কৌশল ও বৈজ্ঞানিক তথ্য 

হলে] মোটামুটি এপ : কোন তরল 

পদাথ ব।ম্পাভবনের ফলে সন্গিহিত 

মাধামের তাপ শোষণ করে? যেমন, 

গায়ের জল হাওয়ায় বাম্পীভূত হতে 

থাকলে বেশ ঠাণ্ড। বোধ হয়। রিফ্রি- 

জারেটর যন্ত্রে এপ বাম্পীভবন 

প্রক্রিয়ার সাহায্যে অভ্যন্তবস্থ তাপ 

বিশেষ কৌশলে হ্রাস করবা ব্যবস্থ। 

করা হয়ে থাকে । সাধারণতঃ এরূপ 

য্ছের জগ্তে অত্যধিক চাপ এয়োগে 

ক।বন ডাইঅন্মাইড (0092), সাল্ফার 

ডাইঅঝ্সাষ্টভ (502), আমোনিয়! 

(175) প্রহতি গ্যাস জমিয়ে তরল 

করা হয়; কৌশলে বামুপ্রবাহ 

চালিয়ে ওই তরল গ্যাসকে ঠা 

রাখবার ব্যবস্থা থাকে । তারপর 

চাপ কমিয়ে দিলে «ই তরল পদার্থ 

দীরে ধীরে গ্যাসীভূত হতে থাকে ; 

ফলে, যন্ত্রের অভ্যান্তর ভাগের উঞ্ণতাও 

ক্রমাগত ত্রাস পেতে থাকে । এই 

গ্যাদকে পুনরায় চাপ দিয়ে তরল 

কর! হয়; আবার গ্যাসীভূত হয়। 



রিভার্বারেসন 

এরূপ প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চলতে 
থাকে; ফলে যন্ত্রের মধাস্থ বায়ু ক্রমে 
অত্যধিক ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে । অবশ 
আরও নানারমম ব্যবস্থার রিফ্রিজা- 
রেটর যন্ত্রও উদ্ভাবিত হয়েছে । থার্ষো- 
স্টাট? প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে এরূপ 
শীতল-কক্ের উষ্ণতা স্থির রাখবার 
ব্যবস্থাও করা যায়। 

রিভার্বারেসন-_-শব্ধের মৃচ্ছন। ; বড় 
হল-ঘরে শব্ধ করলে সেই শব্তবুঙ 

কিছুক্ষণ ইতন্ততঃ চলাচল করে) 
শবের রেশ থাকে, সঙ্গে সঙ্গে থেমে 
যায় না। এই হলে শবতরঙগের 
রি.ন.। অবশ্ঠ এটা শব্দের পধায়- 
ক্রমিক প্রতিধ্বনির ফল মাত্র। 

রিভার্বেরেটরি ফার্ণেস __ বিশেষ 
ধরণের এক রকম ফার্ণেস বা! চুল্লী; 
যাঁর অগ্রিশিখ! উত্তপ্ত পদার্থের গায়ে 
সরাসরি লাগে না। চুল্লীর আবদ্ধ 
তাপ-প্রবাহের ফলে নিম্নবর্তা পৃথক 

রিভার্বেরেটরি ফাণেস (নক) 

কোন পাত্রের মধ্যে রক্ষিত পদার্থ 
দ্রবীভূত হয়ে ঘায়। বিভিন্ন খনিজ 
থেকে ধাতু নিষ্ষাশনের কাজে সচ- 
বাচর একপ ফার্ণেন ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে ; বিশেষত: যে স্থলে খনিজের 

রিলেটিভিটি 

সঙ্গে জালানি পদার্থের সংমিশ্রণ বা 
সংযোগ ঘটা ধাতুটার বিশুদ্ধতার 
দিক দিয়ে বাঞ্চনীয় নয়। 

রিয়েলগার __ আর্দেনিক ডাইলাল- 
ফাইভ (45252) নামক রাসায়নিক 
পদার্থের বিশেষ নাম । লাল রং-এর 
খনিজ পদার্থ বিশেষ । বাংলায় একে 
বলে মনঃশিল! বা মোমছাঁল। 

রিলে (ইলেক্টি ক্যাল) -_ এক রকম 
বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর কৌশলট] হলো 
এই যে, এক সার্কিটে? প্রবাহিত 

তড়িৎ-শ্রোত অপর কোন সার্কি- 
টের ভড়িৎ-প্রবাহকে প্রয়োজনান্গরূপ 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। প্রথম সার্কি- 
টের স্বল্প বৈছাতিক শক্তির প্রভাবে 
দ্বিতীয় সার্কিটে অপেক্ষাকৃত শক্কি- 
শালী বিছ্যুৎ-প্রবাহ ইচ্ছান্ৃযায়ী 
প্রবিষ্ট ও নিবৃত্ত কর! সম্ভব হয়ে 
থাঁকে। দৃবাগত ভ্িমিত বেডিও 1 
(বেতার )-তরঙ্গের (ইলেক্টেশম্যাগ্রে- 
টিক ওয়েভ 1) ভড়িৎ-প্রবাহকে এই 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে অধিকতর শক্তি 
শালী করে তোলা যায়। 

রিলেটিভিটি (থিয়োরি অব )-_ 
আপেক্ষিকতা বাদ। পদার্থবিজ্ঞানে 
“আপেক্ষিকতা” সম্পকাঁয় আইন্- 
স্টাইনের 1 গ্রবতিত মতবাদ। এই 
মতবাদ মূলত: ছুটি সিদ্ধান্তের উপর 
প্রতিষ্ঠিত প্রথমতঃ, কোন বস্তর গতি 
কখন অন্য নিরপেক্ষ হওয়! সম্ভব নয়; 
দ্বিতীয়তঃ, স্থান ও কাল পরস্পর 
সম্বন্ধযুক্ত, অর্থাৎ আপেক্ষিক ; ওর 



রুৰি 

। ঝট _-উত্ভিদের মৃল, বা শিকড়। 
_ আবার, গণিতে বর্গমূল। ঘনমূল 

প্রভৃতি; ফেমন-স্কৌয়ার রুট" অব 
16 হলো +/1০-" 4১ অথবা -4; 

আবার “কিউব কুট” হলো! ঘনমূল 

যেমন, £/22 -3. 

রুড -- আয়তনের একট। ইংলপ্তীয় 
পরিমাপ,» !একর 1 3 1,210 বর্গ 

, গজ । 

ৰ রিয়েল ইমেজ -__ প্রত প্রতিক্ায়!; 

বক্ততল দর্পণ বা লেন্সে? প্রতি- 
ফলিত প্রতিচ্ছবি; যা নিয়ে কোন 
পর্দার উপরে ফেলা যায়, সিনেমা- 
ছবিতে যেমন হয়। সাধারণ দর্পণে 
আমর] দেখি বস্বর ভাচুয়াল 
ইমেজ, অর্থাৎ অপ্রকূত প্রতি- 

চ্ছাঁয়া, বা প্রতিবিহ্থ ; যাকে পর্দার 

উপরে প্রতিফলিত কর! যায় না। 

রিলেটিভ ভেলোসিটি 283 

একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব 
সম্ভব নয়। কোন বস্তর গতি অপর 
কোন স্থির বস্তর পরিপ্রেক্ষিতেই 
নির্ধারিত হতে পারে মাত্র । কিন্তু 
বিশ্ব চরাচরে কোন বস্তই স্থির নেই; . 
- পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্রাদি সবই মহা- | 
শূন্যে গতিশীল। স্থৃতরাঁং পদার্থের 
অন্য নিরপেক্ষ নিজস্ব গতি নির্ধারণ 
করা সম্ভব নয়। কাজেই সব রকম 
গতিই আপেক্ষিক। এভানে আবাঁর 
স্থান এবং কাঁলও পরম্পর আপেক্ষিক; 
যেহেতু মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান বস্তুর 
অবস্থান অন্ষায়ী সময় এবং সময় 
অনুযায়ী অবস্থান হতে বাধ্য । এই র 
মতবাদেয় বিস্তৃত যুক্তিতে জ্যোঁতি- 
বিদ্যার বিভিন্ন অভিনব তথ্য উদ্- 
ঘাটিত হয়েছে; পদার্থের পার- 
মাণবিক শক্তি সম্বন্ধীয় বিবিধ সত্য 
প্রমাণিত হয়েছে; বিশ্বত্রন্াপ্ডের মূল . (ইমেজ 1 )। 
গঠন-বৈচিত্র্য একই নিয়মে গ্রথিত : কুথেনিয়াম _- দৌলিক 
হয়েছে । বহু জটিল যুক্তি ও গাণিতিক : 
সমাধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই 
মতবাদ বাস্তব পরীক্ষাদিতেও নিভূল 

1 

! 
ং 

ধাতু ঠ 

সাংকেতিক চিহ্ন ২৪, পারমাণবিক 
ওজন 1017, পারমাণবিক সখা! 

447 অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর 
প্রমাণিত হয়েছে। ধাতব পদার্গ। ধাতুট। অত্যধিক 

রিলেটিভ ভেলোসিটি -- ভেলো- : ভাপপহ; এর গলনাংক 2450, 
সিটি (রিলেটিভ )1। সেট্টিগ্রেড । কোন কোন খনিজ 
রুজ -_ লোহার বিশুদ্ধ চুর্ণীকাঁর পদার্থে প্র্যাটিনাম? ধাতুর সঙ্গে 
মরিচা; বিশুদ্ধ আয়রন অক্পাইডের 
(59০03) গুড়।। লাল রঙের এই 
বুক্কম ও স্থকঠিন দানাযুক্ত চূর্ণ দিয়ে 
ঘসে অনেক সময় বিভিন্ন ধাতব 
পদার্থ পালিশ করা হয়। 

মিশিত অবস্থায় পাওয়া যায়। 

কুবি -- উজ্দ্রল লাল রঙের এক 
প্রকার মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ। 
অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়- 
নিক হিসেবে এর প্রধান উপাদান 



ক্লুবিডিয়াম 

হলো আযালুমিনিয়াম অক্সাইড, 
4১105, ( কোরাগাম 1)। শ্বভা- 

বতঃই এর সঙ্গে সামান্য ক্রোমি- 
য়াম1 মিশ্রিত থাকায় পদার্থট। 
উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়ে থাকে। 

ক্বিডিয়াম -- মৌলিক ধাতব 
পদাথ। সাংকেতিক চিহ্ন 1২৮, 
পারমাণবিক ওজন 85483 পার- 
মাণবিক সংখ্য। 37 3 সোডিয়ামের ? 
মত সাদা ও নরম ধাতু । মোভিয়ামের 
মত এরও রাপায়নিক সংযোগের 
শক্তি যথেষ্ট প্রবল,_ সহজেই অন্যান্য 
পদাথের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলন 
ঘটে থাকে । 

কুমার, রেনি. ডি -_- ফরাঁপী রসায়ন 
বিজ্ঞানী, জন্ম 1683 খুস্টাবে, মৃত্যু 
1757 খুষ্টাবখে। বিশেষ ধরণের 
ডিগ্রি-একক নিয়ে এক তাপমান যন্ 
উদ্ভাবন; যাতে জলের হিমাংক 0০ 
ভিগ্রি এবং স্ফুটনাংক ৪০* ডিগ্রি 

ধর! হয়েছে। এরূপ পরিমাপের, বা 
স্কেলের তাপমান যন্ত্র উদ্ভাবকের 
নামানুসারে “রুমার থার্জোমিটার' 
নামে পরিচিত । 

বুমেল--গরু, ছাগল প্রভৃতি রোমস্থক 
প্রাণীর প্রথম পাকস্থলী; যেখান 
থেকে এরা ভক্ষিত খাছ পুনরায় মুখে 
আনতে পারে। এপ্দের পাকস্থলীর 
চারটি অংশ; শেষ বা চতুর্থ অংশকে 
বলে আবোমেসান, যেখানে তৃত্ত- 

খাগ্যের প্রকৃত পরিপাকক্রিয়া চলে। 
নোম্থনের স্থবিধার জন্যে পাকস্থলীর 

রেকট্যাঙ্গেল 

এই 'রুমেন' অংশ আছে বলে এসৰ 

প্রাণীদের বলে বুমিচ্যাণ্ট। 

রুম্যাটিজ ম-_গেঁটে-বাত রোগ) যে 
রোগে অস্থি-সংযোগ ও মাংসপেশী 
ফুলে ব্যথ।-বেদনা হয়। এ-রোগে 
সাধারণতঃ বোগীর হৃংপিও দুর্বল 
হয়ে পড়ে। কুঃম্যাটিক ফিভার 
হলে রুম্যাটিজম ব1 গেঁটে-বাতের 
গুরুতর অবস্থায় যে জর হয়। 

রেইন-গেজ __ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 

নির্ধারক যন্ত্। এর পাহাধ্যে কোন 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন স্থানে 
কত বৃষ্টিপাত হলো তার পরিমাণ 

জান! যায়। চিত্র 
থেকে বুঝা ষাবে, 
একট! নিদিষ্ট আয়- 
তনের ফানেলের 
মুখে যতটা বুষ্টির 
জল পড়ে, নিচের 
পাত্রে জমে থাকে, 
পরিমাপক পাত্রে 
( মেজানিং প্লান) 
ঢেলে তার পরিমাণ 

স্থির কর। হয়, এবং তা থেকে কোন 

স্থানে বৃষ্টিপাতের হাস-বৃদ্ধি সহজেই 
নিরূপণ কর! যায়। 

রেক্ট্যাজেল -_সমকো ণী চতুতুর্জ ; 

ষে চতুভূজি ক্ষেত্রের চারটি কোণই 
সমকোণ 9০ (ডিগ্রি)। এর আবার 

বাহু চারটি সমান হ'লে বলা হক 

স্কোয়ার, বাংলায় বর্গক্ষেত্র। কেকৃ- 



রেকটিলিনিয়ার 

ট্যানুলার ফিগার হলে! যে-কোন 
সমকোণী চতুতূজি ক্ষেত্র। 

রেক্টিলিনিয়ার -_ সরলরৈথিক, 
অথব] সরল-রেখাসমন্বিত। যেমন, 
রেক্টিলিনিয়ার ফিগার __ সরল- 
রৈখিক ক্ষেত্র। রেক্টিলিয়ার 
লেন্স হলে যে লেন্সের ভিতর দিয়ে 
বিভিন্ন সরল রেখা আলোক-চিত্রের 
মত সুম্পষ্ট ও খজু দেখায়। 
রেজিন -- পাইন প্রভৃতি উদ্ভিদের 
ঘনীভূত রস। এ-জাতীয় বৃক্ষের 
ছাল কেটে দিলে উদ্ভিজ্জ তেল ও 
রজন মিশ্রিত ঘন রস নির্গত হয়। 
এর থেকে উদ্বায়ী তেল বাম্পীভৃত 
হয়ে উবে গেলে গাছের কাঁটামুখে 

কঠিন রেজিন জমে থাকে । একে 
আবার রোজিন-ও বল। হয়,বাংলায় 
বলে বরজন। কোপ্যাল, ক্যানাডা* 

ব্যাল্পাম প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদ 
থেকে বিভিন্ন রকমের রজন পাওয়া 
যায়। রুজনের রাসায়নিক গগন 
অত্যন্ত জটিল; পদাট| ষেন এক 
রকম স্বভাবজাত প্র্যািক 1 শ্রেণীর 
পলিমার 1 | রেজিনের সঙ্গে উদ্ভিজ্জ 
তেল মিশ্রিত থাকলে সাধারণত: 
তাঁকে বল! হয় ওজিয়োরেজিন । 

রেটর্ট __ বিশেষ গঠনের এক রকম 
পাত্র, বাংলায় বলে বক-যস্ত্র। 

সাধারণত: কাচের তৈরী এবপ 
বিশেষ আকারের পাত্রে বিভিন্ন 
পদার্থ উত্তপ্ত করলে তা থেকে 

উৎপর গ্যাস বা বাষ্প সহজে সংগ্রহ 
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করা যায়। ডিই্িলেলন 1 প্রক্রিয়ায় ও 
এরূপ পাত্র বাবহৃত হয়; কোন 

কোন ক্ষেত্রে বাষ্পীয় ডিহিলেট-টা 1 
এর নল্লপথে নির্গমনের সময়ে তরল 

রেটর্ট বাবক যু 

হয়ে বেরিয়ে অসে। কোল-গ্যাস ? 
তৈরির প্রপ্রিয়ায় এপ বিরাটাকার 
ধাতুনিগ্ণত বক-যস্ত্রে কয়ল। উত্তপ্ত 
কর। হয়; ওর নলমুখে নির্গত গান 
প্রকাণ্ড সব গ্যাস-হোন্ডারের 1 মধ্যে 
সঞ্চয় করে রাখা হয়। 

রেটিন! _- চক্ষগোলকের পশ্চান্তাগস্থ 

যে-পর্দার গায়ে চোখের বিভিন্ন মাফ 
এসে মিলিত হয়েছে । মস্তি থেকে 

মন্টিছেয লঙ্গে না ই বায 

সংযুক্ত গুলোর প্রান্ত- 

| ভাগ রেটিনা 
স্ সঙ্গে সংযুক্ত 

| থাকে। আলোক- 

রেটিনা স্গ্রাহী এই সব 
সুল্ক স্নায়ুর রেটিনা-সংলগ্ন প্রান্তগুলো 
আলোকপাতে উত্ডেজিত হয়; সেই 
উত্তেজনার প্রবাহ স্বাযুপথে মস্তিষ্কে 
বাহিত হয়ে বু জটিল ও বিচিত্র 



রেড লেড 

ব্যবস্থায় আমাদের চোখে বিভিন্ন বর্ণ 
ও দৃশ্যের অনুভূতি জাগায় । 

রেড লেড -- লেড অক্সাইড, 
2৮৪০4; উজ্জল লাল বর্ণের চুর্ণ। 
পদার্থটা আবার মিনিয়াম? 
নামেও পরিচিত। পেইণ্ট এবং 
ভাশিসের 1 রং হিদেবে প্রচুর ব্যবহৃত 
হয়; কাচ-শিল্পে ও অক্সিভাইজিং 
এজেন্ট হিনেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার 
আছে। বাংলায় বলে “মেটে পিন্দুর? | 
রেডিও -- কথাটার শব্দার্থ হলো।, 
“রে” অথাৎ রশ্মি সম্বন্ধীয় অথব| 
রশ্মির বারা; যেমন --+ রেডিও- 
থেরাপি 1, রেডিও-আযর্টিভ 1 
এলিমেণ্ট ইত্যাদি। সাধারণতঃ 
আজকাল রেডিও বললে বেতার-যন্ত্ 
( রেডিও টেলিফোনি 1 ) বুঝায়। 

রেডিওআ্যার্টিভিটি _ বিশেষ 
বিশেষ মৌলিক পদ্দাথের খয়ংক্রিয় 
তেজক্রিয়তা; যেমন, অস্থায়িত্বের জন্যে 
ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোবিয়াম 

প্রভৃতি ভারী মৌলিক পদার্থগু:লোর 
পরমীণু-কেন্ত্রীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙ্গে 
ভেঙ্গে (ফিসন 1 ) তা থেকে তড়ি- 
স্পা] তাবিই তেজক্ষিয় 

সখ 
ত্রিবিধ তেজ:রশ্বি 

হতে থাকে । বিকি- 
রিত এই তেজঃ:- 

তিন রকম কণিকার ধাবা, ব। রশ্মি 
বিচ্ছুরিত হয়। এদের মধ্যে আল্ফা- 

কণিকা-ধার। নির্গত 

বশ্মিক সংগঠক 
আল্ফ। 1, বিট? গামা 1, এই 
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কণিকাগুলো ধন-তড়িৎযুক্ত, বিট।- 
কণিক! খণ-তড়িৎবিশিষ্ট এবং গামা- 
কণিক1 হলো তড়িৎবিহীন। এই 
তেজক্রিয় বশ্মির নিকটে একট! 
চুষ্ধক দণ্ড আনলে তার সংগঠক 
€ই তিন রকম রশ্মি বিভিন্ন পথে 
বেঁকে পৃথক হয়ে তিন দিকে বিভক্ত 
হয়ে যায় (চিত্র 1) এরপ ক্রমাগত 
তেজঃ বিকিরণের ফলে তেজক্ষিয় 
পদাথগুলোর পারমাণবিক গঠন 
বদলে গিয়ে তার ক্রমে লঘুতর 
মৌলিক পদাখে রূপান্তরত হয়ে 
যায় (ট্রাক্সমুটেসন1 ); যেমন, 
রেডিয়াম ধাতু তেজক্ষিয়তার ফলে 
ক্রমে ধাপে পাপে পরিবতিত হয়ে 
শেষে সীসায় ( লেড ) পরিণত হয়। 
কতকগুলে! ভারী মৌলিক পদার্থের 
্বতঃ-বিভাজনক্ষম বিভিন্ন তেজক্কিয় 
আইপলোটোপ1 ম্বভাবতঃ পাওয়! 
যায়। আবার আটমিক-পাইল 1, 
সাইক্লোট্রোন1 প্রভৃতি যন্ত্রের 
সাহায্য কৃত্রিম উপায়েও কতকগুলি 
ভারী মৌলিক পদার্থের এপ রেডিও- 
আর্টিভ আইসোটোপ তৈরি কর! 
ইদানিং সম্ভব হয়েছে। 

রেডিওগ্রাফি _- যে যস্ত্রের সাহায্যে 
এক্স-রে 1১ গামা-রে? প্রভৃতি 
অতি ক্ষুত্র তরজ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রশ্ি- 
পাতের সাহায্যে ফটোগ্রাফিক 1 
প্লেট, অথব! ফ্লৌরেসেপ্ট 1 পর্দার 
উপরে কোন বস্তর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে 
তোল! যায়। সাধারণতঃ দেছা- 



রেডিও টেলিফোনি 

ভ্যন্তরস্থ যান্ত্রিক গোলধোগ নির্ণয়ের 
জন্গে এক্স-রে সাহায্যে যে যঙ্ত্রে 

দেহের কাঠামে। ও যন্ত্রীদির এক 

বকম আলোকচিত্র তোলা হয় 
তাকেই বেডিওগ্রাকি বলে। 

রেডিও টেলিফোনি -_- সাধারণ 
রেডি, ব। বেতার-যস্ত্রের কৌশল । 
বিশেষ যাস্ত্রিক ব্যবস্থায় ইলেক্টে।- 
ম্যাগ্রেটিক 1 তরঙ্গ-ধারার মাধামে 
এতে কথাবার্তা, গান-বাজন। প্রভৃতির 
ধ্বনি দুর দুরান্তরে প্রোরত হয়। এর 
প্রেরক-যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট স্পন্দন- 
সখ্যার বেতার - তরঙ্গ অনবরত 

বিক্ষিপ্ত হতে থাকে । মাইক্রো- 

ফোন 1 যঙ্ত্রের সাহাযো শব্দ-তরঙ্গকে 

তড়িং-স্পন্দনে রূপান্তরিত করে 
ওই ইলেক্টেম্যাগ্নেটিক তড়িত্তরঙ্গ 
হষ্টি করা হয়ে থাকে। এই 

বৈছ্যতিক তরঙ্গ-ম্পন্দন শৃন্পথে 
অতি দ্রুত ছড়িয়ে যায় ও দূরবর্তী 
বেডিও গ্রাহক-যস্্রে গিয়ে বর। পডে। 

বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশলে এই ক্ষীণ 
তড়িৎ-স্পন্দনগুলে! এম্প্রিফায়ার যন্ত্রের 
সাহায্যে বিশেষভাবে সংবর্ধিত হয়ে 
রিসিভাঁর যস্্রের লাউড-ম্পিকারের 
পর্দায় প্রেরিত শব্দানঘায়ী কম্পন 
ঘটায়। এর ফলে পুনরায় প্রেরিত 
শবের অনুরূপ শব-তরঙ্গের স্তি 
হয়। এই শব্ষই আমরা রেডি ও যন্ত্রে 
শুনতে পাই । রেডিও সম্বন্ধে এ হলো 
অতি সাধারণ মোটামুটি বিবরণ। 
“এই বেতার-তরঙ্গ গ্রহণ, সংশোধন 
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এবং পরিবর্ধনের জন্যে এর মধ্যে 
থার্ষোআয়নিক 1 ভাল্বের নানা 
রকম জটিল যাগ্রিক ব্যবস্থা! থাকে । 

ূ রেডিও টেলিগ্রাফ _বেতার-যন্ত্রের 

সাহায্যে সংবাঁদ প্রেরণের কৌশল । 
সাধারণ টেলিগ্রাফ 1 পদ্ধতির মোর্স- 
প্রবতিত মাংকেতিক ধ্বনি বেতার- 
তরঙ্গের মাধামে দুরবতী স্থানে প্রেরণ 
করবার যাস্ত্রিক বাবস্থা । এর যান্ত্রিক 
কৌশল মোটামুটি রেডিও- 
টেলিফোনির অন্ুবূপ। 

রেডিওথেরাপি _ বিশিষ্ন রে, বা 
রশ্মি প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ রোগের 
চিকিত্সা-প্রণালী । এবপ চিকিৎসা 
ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাগে আলোকরশ্মি, 
তাপরশ্মি, রঞ্জেন রশ্মি ( এক্স রে?) 
প্রভৃতি তেজ;রশ্মি বিভিনন কৌশলে 
রোগীর রোগাক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ 

কর। হয়ে থাকে। রেডিয়াম? 
প্রভৃতি বিভিন্ন তেজক্ষিয় ( রেডি - 
আর্কিভ।1 ) পদ্দার্দের তেজ:রশ্মি 

প্রয়োগ করেও ক্যান্সার প্রভৃতি 
অনেক দুরারোগ ব্যাধি নিরাময় 
কর| সম্ভব হয়েছে। 
রেডিও মাইক্রোমিটার -- উত্তপ্ধ 
পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপশক্তি 
পরিমাপের জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র 
বিশেষ । এর সাহাঁষ্যে অতি ক্ষীণ 
তাপের পরিমাণও নির্ধারণ কর! 

ষায়। একপ যন্ত্রে প্রধানতঃ থাকে 
একট থার্মোকাপল এবং একট! 

গ্যাল্ভযানোৌমিটার 1 । এ-যন্্র ছটা 



য়েডিওমিটার 

পরস্পরের সঙ্গে তামার তার দিয়ে 
যুক্ত করে তড়িং-চক্র স্থষ্টি কর! হয়। 
বিকিরিত তাপশক্তি থার্মোকাপ লের 
মধ্যে যে ক্গীণ ভড়িত-প্রবাহ সৃষ্টি 
করে গ্যাল্ভ্যানোমিটারে তার পরি- 
মাণ সহজেই নির্ধারিত হয়। 

রেডিওমিটার __ উত্তপ্ত পদার্থ থেকে 
বিকিরিত তাপ-রশ্সির পরিমাপক 
এক প্রকার সাধারণ যন্ত্র বিশেষ। 

যন্ত্র) মোটামুটিভাবে বাযুশুন্য একট। 
আধারে রক্ষিত ঘূর্ণায়মান একটা 
চক্রের মত। এর লম্বা দণ্ডগুলোর 

মাথায় সংলগ্ন ধাতব চাকৃতিসমূহের 
এক দিক উজ্জ্বল চকচকে, ও অপর 
দিক কালো থাকে । কালে রঙের 
তাপশক্তি শোদণের ক্ষমতা আছে, 

কাজেই ওই 

চাকৃতির 
প্রত্যেকটার 
কালোদ্দিকে 
বিকিরি তত 
তা প-শক্তি 
দ্রুত শোষণ 

করে নেয়; ফলে, আধারের অভ্য- 
স্তরস্থ হ্বল্লাবশিষ্ট বাযুতে একটা 
একমুখী বাষুপ্রবাহের ত্যট্টি হয়। 

গ্রত্যেকট! চাকৃতির একই দিকের 
কালে! অংশের উপরে এপ বাম 
প্রবাছের ফলে চক্রট। ঘুরতে থাকে । 
চক্রটার এরূপ ঘূর্ণনের বেগ লক্ষ্য করে 
'বিকিবিত ভাঁপের মোটামুটি পরিমাপ 
জান। যায়। 

রেডিয়াস 

রেডিয়াম -- মৌলিক তেজক্ষিয়। 
ধাতু । সাংকেতিক চিহ্ন 2৫, পার- 
মাণবিক ওজন ঠ226:05,. পার- 
মাণবিক সংখ্য। 8৪; অত্যন্ত ছুপ্রাপ্য 
ও মূল্যবান ধাতু । মাদাম কুরিন 
পিচব্রেণ্ড? থেকে নিষ্ষাশিত করে 
রেডিয়াম ধাতু আবিফার করেন। 
প্রধানত: ক্যান্সার রোগের বিশেষ 
চিকিৎসায় এর স্থতীব্র তেজ:বশ্মি 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । রাসায়নিক 
সংগঠনের হিসেবে ধাতুট! ক্যাল- 
সিয়াম ও বেরিয়ামের অনরূপ। 
তেজ:বিকিরণের ফলে (রেডি - 
আরকিতিটি 1) রেডিয়াম পাতু ধাপে 
ধাপে পরিবতিত হয়ে শেষে সীসায় 
রূপান্তরিত হয়। ' ট্রান্সমুটেসন 1 ) 

রেডিয়ান __ জ্যামিতিক বৃত্তাংশ 

পরিমাপের একটা একক বিশেষ। 
কোন বৃত্তের ব্যানসার্ধের (রেডি- 
যাস1 ) সমান করে পরিধি থেকে 

একটা অংশ কেটে 

রে নিয়ে তার উভয় 
র্ প্রান্তে ছুট। ব্যাসার্ধ 

অঙ্কিত করলে 
কেন্দ্রে যে-কোণ 

রেতিয়ান উত্পন্ন হয় তাঁকে 

বলে এক রেডিয়ান । এক রেডিয়ান 
-₹57'3০ ডিগ্রি; এক ডিগ্রি. 0017 

রেডিয়ান। একটা নিত্য রাশি। 
রেডিয়াস -_ ব্যাসার্ধ (জ্যামিতিক); 
বৃত্বের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত 
অঙ্কিত যে-কোন সংযোজক সরল, 



রেডিয়াস ভেক্টর 

রেখা । কেন্দ্র ভেদ করে উভয় দ্দিকে 
পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত সরল রেখাকে 
বলে বৃত্তের ব্যাস, ব। ডায়মেটার । 

রেডিয়াস ভেক্টর __ জ্যো তি- 
বিজ্ঞানের গণনার্দিতে ব্যবহৃত 
রাশি। কোন জ্যোতিষ্ষ যদি অপর 
কোন জ্যোতিক্ষের চারদিকে উপবৃত্ত 
( ইলিপ্টিক 1) পথে প্রদক্ষিণ করে 
( যেমন, পৃথিবী সুর্যকে কেন্দ্র করে 
ডিম্বাকার কক্ষপথে ঘুরছে ), তাহলে 
যে-কোন অবস্থানে ওই জ্যোঁতিঙ্ক 
ছুটির সংযোগকারী সরল রেখাঁকে 

বল। হয় 'রেডিয়াস 

ভেক্টর । তুলনা- 
মূলকভাবে স্থির 

রেডিয়াস ডের জ্যোতিক্ষটাঁর অব- 
স্থানকে অপর জ্যোতিষফটার ওই 
ডিম্বাকাঁর কক্ষপথের ফোকাস বলে। 
রেডিয়ান ভেক্টরের দৈর্ঘ্য ও কৌণিক 
অবস্থানাদি পনবেক্ষণ করে ষে-কোন 
সময়ে ৫€ই চলমান জ্যোতিক্ের 
গতি, স্থিতি, দূরত্ব প্রস্তুতি সন্বন্ধীয় 
তথ্যাদি জানা যায়। গণিতশান্ে ও 
কোন স্থির বিন্দুর তুলনায় অপর 
কোন গতিশীল বিন্দুর বিভিন্ন পরি- 
মাপ একপ রেডিয়াস ভেক্টরের 
সাহাষ্যে নির্ধারিত হয়। 

রেডিয়েটর -- যে যন্ত্রের সাহায্যে 
নিয়মিতভাবে তাপ-রশ্মি বিকিরণ 
করা সম্তব হয়। উত্তপ্ধ জল, বা জলীয় 
ৰাশ্পে পূর্ণ এরূপ যন্ত্র থেকে বিশেষ 
কৌশলে হুনিয়স্ত্রিতভাবে বিকিরিত 
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রেডিয়্যাণ্ট 

রেয়ন 

তাপ-রশ্মি চারিদিকের বাধু উত্তপ্ত 
করে তোলে। শীতপ্রধান দেশে 

গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু উষ্ণ রাখবার 
জন্যে সাধারণতঃ এরূপ রেডিয়েটর 
যন্্ বাবহত হয়ে থাকে । 

রেডিয়েসন -- উৎস থেকে রশ্বি 
বা তরঙ্গ-প্রবাহের আকারে শক্তির 
বিকিরণ ব৷ বিচ্ছুরণ। তাপ, আলোক, 
তড়িৎ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন 
রূপ অদৃশ্ রশ্মি, বা তরঙ্গের আকারে 
বিকিরিত হয়ে থাকে! আবার 
ইলেকট্রন, নিউট্রন? প্রভৃতি 
কণিকার তরঙ্গাকার ধারা-গ্রবাহের 
ফলেও এরূপ রশ্মির হষ্টি হয়। 
সাধারণত; ইলেক্টে-ম্যাগ্নেটিক 1? 
তরঙ্গ-প্রবাহ, অথবা অদৃশ্য রশ্মির 
বিকিরণকেই রেডিয়েলন বল। হয়। 

হিট -- উত্তপ্ত পদার্থ 
থেকে যে তাপশক্তি বিকিরিত হন়। 
আমরা সের যে তাপ পাই ত! 
সুর্যের “রেডিয়্যা্ট হিট”, বা বিকিরিত 
তাপশক্তি। একটা উত্তপ্ত লৌহথগড 
দেহের কাছে আনলে তার 

বেডিয়্যা্ট ছিটের ফলে আমাদের 
তাপ বোধ হয়। কিন্তু উত্তপ্ত লোহ। 
গায়ে লেগে গেলে যে উত্তাপ বোধ 
হয় তা আর “রেডিয়্যাণ্ট হিট? নয়। 

রেয়ন --কত্রিম বেশম | রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় প্রস্তত সব রকম সেলু- 
লোজ 1 জাতীয় পদার্থের সুত্রকেই 
আজকাল রেয়ন বলে। সাধারণতঃ 

ছু'রকম রেয়ন বিশেষ প্রচলিত-_ 



বেয়ার আর্থস 

'সেলুলোজ আযা দিটে ট রেয়ন? ও 
ভিস্কোস্বরেয়ন?। যন্ত্রের সাহায্যে 
চাঁপ দিলে সেলুলোজ আযামিটেটের 1 
ঘন দ্রব থক্ম ছিদ্রপথে স্থৃতার মত 
বেরিয়ে আনে। উত্তপ্ধ বাদু-প্রবাঁহের 

সাহায্যে এই স্তা থেকে দ্রাবক 
পদার্থ সম্যক বাম্পীভূত হয়ে চলে 

যায়; এর ফলে স্থতাগুলে! বেশ শক্ত 

হয়ে পড়ে । সাঁধ।রণভাবে এই হলো! 
সেলুলোজ-আ্যাসিটেট রেয়ন। 
যন্ত্রের সাহায্যে ভিস্কোস + নামক 
রাসায়নিক পদাথের যে স্ুক্ম স্তা 
তৈরি হয়ে থাকে, তাকে বলে 

ভিস্কোস রেয়ন। বিভিন্ন সব 
সেলুলোজের1 উপর সোডিয়াম 
হাইডরক্মাইডের 1 (9077) জলীয় 

দ্রব ও কার্বন বাই-সালফাইডের 1 
(095) বাপায়নিক ক্রিয়ার ফলে এক 

রকম স্বচ্ছ অর্ধ-তরল পদার্থ উৎপন্ন 

হয়, একে বলে ভিন্কোস। 

রেয়ার আর্থস্-সমগোত্রীর কতক- 
গুলো দৃপ্রাপ্য মৌলিক ধাতু । এদের 
রেয়ার আর্থ এলিমেণ্টন'ও বলে। 

ধাতুগুলোর বিভিন্ন ধর্ম ও গু৭ 
অনেকাংশে আযালুমিনিয়ামের মত। 
মোনাজাইট 1 নামক খনিজ বালুক। 
থেকে সাধারণত: পাওয়া যায়। 

পিরিয়াম ? ধাতুলহ প্রায় 16-টা ধাতু 
এই “রেয়ার আর্থ, শ্রেণীর অস্তগত; 
এদের এক-একটির পারমাণবিক 
ওজন 57 থেকে 7]1-এর মধ্যে। 

( পরিশিষ্টে তালিকা 1)। 

রোডোফাইট। 

রেয়ার গ্যাস -_ ইনার্ট গ্যান?, বা 
নোবল গ্যাস; হিলিয়াম, নিয়ন, 
আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন ও র্যাভন 1 
নামক মৌলিক নিক্ষিয় গ্যাসগুলো। 
প্রকৃতিতে বিরল ও ছুপ্রাপ্য বলে 
সাধারণতঃ এই নামে পরিচিত। 
এদের মধ্যে র্যাডন 1 ব্যতীত অন্ত 

গ্যাসগুলো বাযুমগ্ডলে অতি সাঁমান্ত 
পরিমাণে মিশে আছে। বায়ুমগ্ডলে 
আর্গন আছে কিছু বেশি; তার 
পরিমাণও মাত্র 093% এর মত। 
(আযাট্মক্ষিয়ার 1 ) 

রেসিপ্রোকাল -__ বিপরীত রাশি; 
যেমন, 3-এর রে. ল. 1133 5-এর 
রে. ল 1/5, ইত্যার্দি। 

রেসোপ্রিন _- একটা শক্তিশালী 
জীবাণু-প্রতিরোধক জৈব রাসায়নিক 

পদার্থ; একে রেসসিনল-ও বলে। 
চর্মরোগে বিশেষ ফলপ্রদ ওষধরূপে 

ব্যবহৃত হয়। রগ্তন-শিল্পেও এর 

কিছু ব্যবহার আছে। 

রোজেজ মেটাল -_ একটি সংকর 
ধাতুর বিশেষ নাম? বিস্মাথ 50%, 
লেড (সীসা ) 25% টিন 25% 
সংযৌগে এই ধাতু-সংকর তৈরি 
হয়। গলনাংক 94০ সেটিগ্রেড। 

রোভডোনাইট -- গোলাপী বর্ণের 
এক রকম প্রস্তর বিশেষ; স্ুদৃশ্ত বলে 
সন্ত। অলঙ্কাবাদিতে ব্যবহৃত হয়। 

 রোডোফাছট। __ এক শ্রেণীর লাল 
| বঙের আ্যাল্জি 1, অর্থাৎ শৈবাল 



রোসেল সম্ট 

জাতীয় উদ্ভিদ; প্রধানতঃ সমুদ্রেই 
এই শ্রেণীর শৈবাল জন্মায়। 

রোসেল সণ্ট _- “সোডিয়াম পটা- 
পিয়াম টার্টারেট? নামক, [000%8. 
(073.977)5. 290৪. 4750] 

রাপায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। 
সাদ স্টিকাকার পদার্থ, জলে বিশেষ 
প্রবণীয়। বেকিং পাউডার 1, সিড- 
লিজ পাউডার প্রভৃতি তৈরি 
করতে পদার্থ ট। ব্যবহৃত হুয়। 

'ব্যাটুন _ কোন কোন উদ্ভিদ কেটে 
কেললে মাটির 

1. নিচের গোড়া 
কি থেকে যে নৃতন 
2 চারা গজায়) 

ঘেমন, কল। রাটুন 
গাছ, আখ প্রভৃতির ক্ষেত্রে হয়। 

র্যাডন __ রেডিয়াম 1 ধাতুর তেজ- 
ক্ষিয়তার ফলে যে গ্যাশীয় পদার্থের 
উদ্ভব হয়। মৌলিক পদার্থ বিশেষ; 
সাংকেতিক ঢিহ্ ২7, পারমাণবিক 
ওজন 222, পারমাণবিক সংখ্য। 86) 
ক্রমাগত তেজক্রিয়-রশ্মি বিকিরণের 
ফলে রেডিয়ামের পারমাণবিক গঠন 
ধীরে ধীরে পরিবতিত হতে থাকে; 
সঙ্গে সঙ্গে ওই বিকিরিত তেজ:- 
প্রবাহের সঙ্গে এই র্যাডন গ্যাস 
নির্গত হতে থাকে । রাসায়নিক 
হিসেবে এট! একট1 ইনার্ট 1, অর্থাৎ 
নিক্কিয় গ্যাের পর্যায়ভুক্ত । 

র্যাডার -_ বছ দূরবর্তী অনৃশ্ঠ বস্তর 
(বিশেষতঃ বিমানপোতের ) গতি, 
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অবস্থান, দুরত্ব প্রভৃতি নির্ধারণের 
জন্যে উদ্ভাবিত একটা যন্ত্র বিশেষ। 
রেডি ও-ভা ইরেকিিংআযা ও-রে প্রিং 
কথাট] সংক্ষেপ করে যন্ত্রটার নাম 
'ব্যাডার' দেওয়া হয়েছে। এরূপ 

যস্ত্রেরে মোটামুটি কৌশল হলো! : 
রেডিও প্রেরক-যস্ত্র থেকে অতি 

দ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ 
( ইলেক্টো -ম্যা গ্নেটি ক ওয়েভ 1 ) 

উর্ধা কাশে 

..ুি প্রেরিত হয়। 
রি এই তরঙ্গ- 

গুলো দুর- 
বতা অদু্ঠ 
এরোপ্রেনের 

গায়ে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হয়ে 
ফিরে আসে; আর সেই প্রতিফলিত 

তরঞগমালা ফিরে এমে গ্রাহক-যস্ত্রে 

ধর] পড়ে । প্রতিফলিত হয়ে প্রত্যা- 

গত এসব তরঙ্গ-প্রবহের গতি- 
প্রকৃতি ও দিক লক্ষ্য করে প্রুতি*্লক 
এরোপ্লেশের অবস্থান নির্ধারণ কর! 

যায়। প্রেরিত সেই বেতার তরঙ্গের 
গত-বেগ জানলে প্রতিফলিত হয়ে 

ফিরে আপার সময় থেকে এরো প্লেনের 
দূরত্ব হিসাব করে জান| ঘেতে পারে। 
আজকাল জাহাজে ৪ অনেক সময় 
এই র্যাডার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় মহা- 

সমুদ্রে এর সাহায্যে বছ দূরবর্তী 
অদৃশ্ঠ তীরদেশের দুরত্ব, দিক প্রভৃতি 
নির্ণাত হয়ে থাকে। 

রর * 
1৮ ৬ রখ 

ব্যাডাব 



র্যাডিক্যাল 252 লং সাইট 
পা 

স্প্পপীপপপীপসপ্সপপ আলা সপ েসপসপাপপ 

র্যাডিক্যাল -- বিভিন্ন মৌলিক 
পদার্থের একাধিক পরমাণু সম্মিলিত- 
ভাবে যদ্দি কোন একটি রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় একক পরমাশখুর মত কাঁজ 
করে, অর্থাৎ নিজে অপরিবতিত 
থেকে অপর পরমাণুর সঙ্গে মিলে 
যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, তবে ওই 
পরমাণুসমষ্টিকে 'র্যাডিক্যাল” বল। 
হয়) যেমন--30$ হলো নাইট্রেট 
র্যাডিক্যাল; পসৌডিম়াম নাইট্রেট 
বিঃব9$, সিল্ভার নাইট্রেট 
405, প্রভৃতির মধ্যে 0২ 

র্যাঁডিক্যালটি যেন একট। পরমাণুর 
মত বিভিন্ন ধাতুর পরমাণুর সঙ্গে মিলে 
বিভিন্ন সন্ট 1 উৎপন্ন করে। কিন্তু 
একূপ কোন ব্যাঁডিক্যালের কোন 
পৃথক অস্তিত্ব নেই; রাসায়নিক 
ক্রিয়ায় এব। মিলিতভাবে কাঁজ করে 
মাত্র । এরূপ বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন 
ব্যাভিকালের সঙ্গে 0োনু র্যাঁড়ি- 
ক্যাল মিলিত হয়ে তৈরি হয় মিথাইল 
আালকোহল 1 (0175017),ইথাইল 
আালকোহল 1 (02750 ) 

প্রভৃতি বিভিন্ন ষৌগিক। 
র্যামজে, শ্যার উইলিয়াম -_- বৃটিশ 
পদার্থবিজ্ঞানী ; জন্ম 1851 খুস্টাব, 
মৃত্যু 1916 খুঃ। বায়ুমণ্ডলের বিরল 
গ্যাস (রেয়ার গ্যাস 1 ) ক্রিপ্টন, 
জেনন ও নিয়ন আবিষ্কারে 
প্রসিদ্ধি। লর্ড র্যালের সহযোগিতায় 
অন্ভতম বিরল গ্যাস আর্গন ? 
আবিষ্কার । পৃথিবীর লঘুতম মৌলিক 

গ্যাস হিলিয়াম 1 আবিষ্ষারে সবিশেষ 
খ্যাতি । স্থর্ষের অভ্যন্তরে এই হিলি- 
য়ামের অস্তিত্ব নর্্যান লকার কর্তৃক 
1968 খৃষ্টাব্ে স্ুর্ধের বর্ণ-মগুলের 
বর্ণালি-বিশ্লেষণে লক্ষিত হয়েছিল। 

র্যালে, লর্ড __ বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানী; 
জন্ম 1542 থৃঃ, মৃত্যু 1919 খুঃ। 

আলোক ও শব্ধ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ 
গবেষণা । র্যামজের সহযোগিতায় 
ছুপ্রাপ্য আর্গন গ্যাস আবিষ্কার। 
তড়িৎ-চুম্বকীয় (ইলেক্টে ম্যাগনেটিক) 
তরঙ্গ সম্বন্ধীয় তথ্যদি আবিষাঁরেই 
সবিশেষ খ্যাতি। 

র্যাসন্যাল নান্থার -- যে-সব রাশির 
মান সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় ব! ভগ্নাংশে 
প্রকাশ করা যায়) যেমন, 3, 75 

বা এ» ইত্যাদি । কিন্তু / নয়; 
কারণ, এর মান অনির্দিষ্ট) কাজেই 
একে বলে 'ইর্যাসন্তাল নাম্বার” 

ল্ 

লং ওয়েভ স -- 1000 মিটারের ? 
অধিক তরঙ্গ-দৈর্ধের বেতার-তরুঙ্গ 
সমূহ (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক 
ওয়েভ 1)। 
লং টন _- 2240 পাউণড) (টন 1)। 
লং সাইট -_ চক্ষু-গৌলকের এক 
প্রকার দৃিদোষ; বিশেষ নাম 
হাইপারমেট্রোপিয়াঃ। চোখের একপ 
ক্রটিব জন্যে নিকটবর্তী জিনিন 



লঙ্গিচিউড 
ঃপাপপস্াপপপ্ল পপশ ০পি পিপিপি 

পরিষার দেখ! যায় না; বরং দূরের 
জিনিস ভাল দেখায়। কন্ভেক্স 
(উত্তল) লেন্সের চশম! ব্যবহারে 
চোখের এপ দৃষ্টি-দোষ সংশোধিত 
হয়ে থাকে । 

লঙ্জিচিউড -_ পৃথিবীর উত্তর ও 
দক্ষিণ মেরু ভেদ করে যে বৃত্তরেখা- 
গুলো ভূ-গোলককে বেষ্টন করে 
আছে বলে কল্পন! করা হয়; তাদের 

বলে 'লাইন্ন অব লঙ্গি চিউড” 
বাংলায় এদের বলে দ্রাঘিমা রেখা । 
এগুলোকে কখন কখন আবার 

মেরিডিয়ান? লাইন্স৪ বলে। 
মানচিত্রে এরূপ বৃত্তরেখ। অঙ্কিত 
করে টন -পৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানের পূর্ব- 

পশ্চিম অবস্থান 
নিণীত হয়। যে 
মেরিডিয়ান 1, বা 
লর্গিচিউড লাইন 

লো ইংলগ্ডের গ্রীনউইচ 
লঙ্গিচিউও লাইন্ন নামকস্থানের 

উপর দিয়ে গেছে বলে কল্পনা কর। 
হয়েছে, তাকে বলে মুল দ্রাঘিম।, 
প্রাইম €মরিডিয়ান। অর্থাৎ 0 
ডিগ্রি লঙ্গিচিউড । এর পূর্বে-পশ্চিমে 
মোট 360” ডিগ্রির বিভিন্ন লঙ্গি- 
চিউড লাইন কল্পিত হয়েছে। 
( ল্যারটিচিউড + ) 

লঙ্জিচিউডিগ্যাল ওয়েড - কোন 
শক্তির পরিবহনে মাধ্যম পদার্থের 
কণিকাগুলোর পর্ধায়ক্রমিক সংকো- 
চন ও প্রনারণের ফলে প্রবাছ- 
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লগারিদ্ম 

হয়। শব্-তরঙ্গ এপ লঞ্সিচিউডি- 
হ্যাল গতিতে অগ্রসর হয়ঃ বাঁযু- 
কণাগুলে। তরঙ্গ-প্রবাহের গতিপথে 
পর্ধীয়ক্রমে একবার সঙ্কুচিত ও পর 
মুহুর্তে সম্প্রপারিত হয়ে হয়ে তরঙ্গ- 
ধার! এগিয়ে চলে । গ্ররূতপক্ষে এর 
জন্যে বায়ুর কোন অংশ ছুটে যায় না, 
কোন পদার্থের কম্পনের ফলে তার 

সংলগ্ন বাফুর ৮ংকোচন ও প্রসারণে 

বাযু-সমুদ্রে উখিত ঢেউগুলো৷ এগিয়ে 
যায় মাত্র (সাউণ্ডা )। আলোক 
অথবা বেতার-তরঙ্গের গতি কিন্তু 
এরূপ লঙ্জিচিউডগ্ঠাল নয়; সেগুলো 
হলে। ট্রান্সভাম” 1 । 

লগ-বুক -_ কল-কারখানা, জাহাজ 
প্রভৃতিতে দৈনিক কর্মবিবরণীর যে 
লিখিত পুস্তিকা রক্ষিত হয়। 

লগ্ারিদূম _- গাণিতিক গুণ, ভাগ 
প্রভৃতির এক সহজ পদ্ধতি; সাধারণ 
লগাঁরিদ্মে স্থচক সংখ্যায় ( ইন্- 
ডেক্স 1) দশের গুণিতক প্রকাশিত 
হয়; যেমন, 190-” 105, স্থতরাং 

লগ. 100 _ 27; 1000 »* 108 
কাজেই, লগ. 100)-37 সাধারণ- 
ভাবে বল। যায়, যদি ৪১০ তাহলে 
০-এর মূলে ৪-এর লগারিদ্ম হলো! 
০ সংক্ষেপে লেখ। হয় ০-"লগ.& 7 
এই পদ্ধতির বই রকম কৌশল ও 
স্থত্র আছে। এর বিতিগ্ল মূল্যমানেৰ 
তালিক1 থাকে, তা থেকে সহজে 
অল্প সময়ে হিসাবাদি কর! যায়। 

পাশা আপানার 



লড্যানাম 

লভ্যানাম -_ বিশেষ অন্পাতে 
আাঁলকোহল' ও আফিম মিশ্রিত 
জলীয় দ্রব ; আফিমের টিংচাঁর 1 । 
লরেন্স, ডাঃ আনেস্ট -- মাকিন 

পদার্থবিজ্ঞানী; জন্ম 1901 খুষ্টাব্ব, 
অগ্যাঁপি (1961 খুষ্টাব ) জীবিত। 
পরমাণুর গঠন সম্বন্ধীয় গবেষণায় 
অসামান্য কৃতিত্ব; কৃত্রিম রেডিয়াম 1 
উৎপাদন । সাইক্লোট্রন 1 যন্ত্র উদ্ভা- 
বনের জন্যে 1939 খৃষ্টাব্দে নোবেল 

পুরস্কার লাঁভ। “আযাটম বম্” উৎ- 
পাঁদনের ব্যবহারিক প্রয়োগ-বিছ্চার 
অন্যতম পুরোধা। 

লাইজল -- এক প্রকার আযা্টি- 
সেট্টিক 1 তরল পদার্থের বাবহারিক 
নাম। মোটামুটি বলা যায়, পদার্টা 
সাবান-জলের সঙ্গে বিশেষ অনুপাতে 
বিশুদ্ধ ক্রিজোল (ক্রিয়ৌজোট 1) 
মিশিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। 
লাইট--আলোক; বিশেষ এক শ্রেণীর 
তড়িত্চুন্বকীয় শক্তি-তরঙ্গের(ইলেক্টে।- 
মাগ্নেটিক ওয়েভ 1) প্রবাহের ফলে 
আলোকের স্যটি হয়। এই তরঙ্গ- 
ধাবাই হলে আলোক-রশ্রি। 
আলোক-রশ্মি কোন বস্তর উপর 
থেকে প্রতিফলিত হয়ে বন্তটার 

আকার আকৃতি অনুযায়ী ওই 
প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি এসে 

আমাদের চোখের লেব্সে পড়ে । এই 
রশ্মির প্রভাবে বেটিন।? সংলগ্ন 
আয়ুসমূহের প্রাস্তদেশ উত্তেজিত হয়, 
এবং সেই উত্তেজনার স্পন্দন মস্তিষে 
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সন 

লাইট্মিং 

পরিবাহিত হলে আমরা বস্টা 
দেখতে পাই। আলোক-তরঙ্গের 
দৈর্ঘ্য 4১10-5 সেন্টিমিটার + থেকে 
৪১105 সেন্টিমিটার পর্যস্ত হয়ে 
থাকে । এর বিভিন্ন তরঙ্গ-ধৈধ্যের 
রশ্মি চোঁখে বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি 
জাগায়। আলোক-তরঙ্গের ওই 

দৈর্ঘা-সীমার বেশি, বা কম দের্ঘ্যের 
( আল্ট্রা ভায়োলেট 1 ) তরঙ্গ-রশ্বি 
আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। 

মোটামুটি হিসাবে আলোক-তরঙ্গের 
গতি গ্রতি সেকেণ্ডে 1,86.326 মাইল 
»৮ 29978 101০ সেন্টিমিটার । 

লাই ট-ইয়ার-_ আলোক-বর্ষ) 
দরত্বের একক বিশেষ। জ্যোতি- 
বিজ্ঞানে বু কোটি কোটি মাইল দূর- 
বর্তী গ্রহ-নক্ষত্রা দির দুরত্ব প্রকাশের 
জন্যে এই একক ব্যবহৃত হয়। এক 
আলে।ক-বর্ষ দূরত্ব বললে এক বছরে 
আলোক-রশ্মি যতটা দূরত্ব অতিক্রম 
করতে পারে তাই বুঝায় । আলোক 
প্রতি সেকেণ্ডে চলে ].86,326 

মাইল? স্তরাঁং এক বছরে আলোক 
186,326 ১৮6০৮ 90 % 24 % 365 

মাইল অতিক্রম করে; কাজেই 
এক আলোক-বর্ষ-প্রায় 6৮10: 

মাইল। 
লাইটুনিং _ মেঘের তড়িৎক্ষুরণ। 
নানা কারণে উচ্চাকাশে বিভিন্ন মেঘ 
পুঞ্জের মধ্যে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়ে 
থাকে । এভাবে উৎপন্ন বিভিন্ন তড়িৎ 

চাপ-বিশিষ্ট দুটা যেঘখণ্ডের মধ্যে, 



লাইট নিং কগাক্টর 

অথবা মেঘ থেকে পৃথিবীতে তড়িৎ- 
শক্তি সফালিত হয়। এরূপ তড়িং 

সঞ্চরণের সময়ে স্ফুরিত তড়িতের 
দীপ্তি প্রকাশ পায়, বজধ্বনি শুনা 
যায়; একেই আমরা বলি বিদ্যুৎ 
চমকানো । মেঘ থেকে এই তড়িৎ- 

শআোত পৃথিবীতে সঞ্চালিত হলে 
তাকে সাধারণ কথায় বলে বজ্রপাত। 

লাইটুনিং কণাক্টর _ লাইট্ুনিং 1, 
বা বজ্রপাতের ফলে অনেক সময় 

গৃহাদি বিনষ্ট হয়ে থাকে। এই 
বিপদ নিবারণের জন্যে তড়িৎ- 
পরিবাহী মোটা কোন ধাতব তার 

ব। রড. (সাধারণত; লোহার ) 
বাড়ীর ছাদের সর্বোচ্চ স্থান থেকে 

মাটি পর্যন্ত সংঘুক্ত করে রাখ! হয়; 
একে বলে 'লাইটনিং কণ্ডাক্টর"। 
এরূপ একাধিক সুক্ষ গ্র 'কগাকটর 
বাড়ীর ছাদে থাকলে বাড়ীর থে 
অংশেই বজ্রপাত হোক না কেন 
সঞ্চালিত তড়িংতম্োত «ই ধাতব 
রডের মাধ্যমে ভ্রুত মাটির ভিতর 
পরিবাহিত হয়ে যায়, ফলে বাড়ীর 
কোন ক্ষতি হয় না। 

লাই ম- ক্যালসিয়াম অক্সাইড, 
0৪03 লাইম স্টোন 1 প্রভৃতি 
বিভিন্ন পাথর স্বল্প বাযুতে বিশেষ 
ব্যবস্থায় পুড়িয়ে যে সাদা কঠিন 
পদার্থ পাওয়। যায়। একে বলে 

লাইম। এই কুইক-লাইমের 
সঙ্গে জলের রাপায়নিক মিলনে হয় 
নরম চুণ, যাকে বলে শ্লেকৃ্ড লাইম, 
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যার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম 
হাইড্রক্সাইড, 09007) 1 এই 
হলো সাধারণ চুণ, যা আমরা 
ব্যবহার করি। কুইক লাইমের সঙ্গে 
জলের রাসায়নিক মিলনে প্রচুর তাপ 
উৎপন্ন হয়ে থাকে (এক্সোথাম্িক 1 
রিআযকসন )। 

লাইম ওয়াটার _- চুণের জল; 
বস্ততঃ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের 
[070077)51 জলীয় দ্রব। এর 
সঙ্গে কাপন-ডাইঅক্সাইড (00৯) 
গ্যাসের মিলনে ক্যালসিয়াম কর্বনেট 
উৎপন্থ হয়। জলে অদ্রাবা এই 
ক্যালপিয়াম কাবনেটের উৎপত্তির 
ফলে পরিষ্ষার'লাইম য়াটার' সাদ! 
ঘোলাটে হয়ে ওঠে । উন্মুক্ত স্থানে 
রাখলে বামুর সংস্পর্শে চণের জল 
এভাবে ঘোলাটে হয়ে যায় । এ থেকে 
বামুর সঙ্গে মিশ্রিত কার্বন ডাই- 
অক্সাইডের অগ্ডিত্ব প্রমাণিত হয়। 

লাইম স্টোন--বিভিনন পাথর; 
্বভাঁবঙ্জাত কালসিয়াম কার্বনেট, 
090087 পৃথিবীর পাহাড় পর্বত 
প্রধানতঃ য দিয়ে গঠিত। 

লাফিং গযাস -_ নাইট্রাস অল্মাইভ, 
3207 বর্ণহীন গ্যাসীয় পদার্থ, 
মিষ্ট গন্ধযুক্ত। গ্যাসট! নাকে গেলে 
হাসির উদ্রেক হয়ে থাকে $ এজন্যেই 
একে বলা হয় লাফিং গ্যাস। মৃদু 
আযনেম্থ্যাটিক শক্তির জন্যে দস্- 
চিকিংসাদিতে কখন কথন ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । 



লাম্বাগে!| 

লান্ষাগ্ো -- পৃষ্ঠের বা মেরুদণ্ডের 
নিম্নাংশের পেশী-বেদন।) কটি, ব। 
কোষড়-ব্যথা রোগ। 

লান্বার পাংচার _- পেল্ভিসের 1 
উপরিভাগে যে পাচখানা হাঁড়ের 
সংযোগে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ গঠিত, 

৬ তাদের বলে লাম্বার 

হাড়। মেরুদণ্ডের ওই 
হাড়ের সংযোগস্থলে সথচ 

ফুটিয়ে অতভ্যন্তরস্থ বস 
লাগার হাড় বার করে নেওয়ার 
প্রক্রিয়াকে বলে 'লাম্বার পাংচারঃ | 
এই জৈব রস মেরুদণ্ডের ভিতর 
দিয়ে মন্তিষ্কে চলাচল করে । ম্যানে- 
গ্রাইটিস্ প্রভৃতি নানা রোগের 
চিকিৎসায় এই মেরু-রস পরীক্ষা 
করে সঠিক রোগ নির্ণয় করা হয়। 

লা তা -__ আগ্নেয়গিরির (ভল্ক্যা- 
নে। 1) জালামুখ থেকে নির্গত ধাতব 
পদার্থ-মিশ্রিত জলস্ত ও গলিত 
প্রদ্তরারি। এই গলিত পদার্থ কাল- 
ক্রমে ঠা হয়ে জমে অনেক সময় 
স্পঞ্জের মত সছিদ্র, কখন কখন 
কাচের মত শ্বচ্ছ স্তরে পরিণত হয়। 

লার্ভ!_ মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি 
পতঙ্গের শৈশব 
অবস্থার দেহাব- 
য়ব। ডিম ফুটে 
প্রথমে এর] যে 
ক-কীটের 

আকার ধারণ 
করে। লার্ডাল 
স্টেজ মানে 
লার্ভ! অবস্থা । পতঙ্গের 'লার্ভা অবস্থা 
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লার্জ ক্যালোরি -- তাপ-শক্তি 
(হিট 1) পরিমাপের একক বিশেষ। 
এর পরিমাণ হলে! এক কিলো গ্র্যাম 
কালোরি 1১ -৮ 1000 ক্যালোৰি। 
(ক্যালোরি 1 )। 

লিউকোভাষ্া -__ শ্বেতী, বা বল 
রোগ, যাতে গাত্রচর্ম স্থানে স্থানে 
সাদা হয়ে যায়। অনেকে একে 

বলে শ্বেত-কুষ্ঠ; প্রকৃত পক্ষে এটা 
কুষ্ঠ রোগ নয়, ছোয়্াচেও নয়। 

লিউকোপিনিয়া--জীবের রক্তে শ্বেত 
কণিকার স্বল্পতা; যে অবস্থায় মান্ছষ 
রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি 
হারায় ও সহজেই বিভিন্ন জীবাণু 
রোগে আক্রান্ত হতে পারে। 

লিউকোসাইট -- রক্তের “হোয়াইট 
কর্পাস্ল'1 ব! শ্বেত-কণিকা; শ্বেত 
রক্তকোষ; এগুলিই দেছে প্রবিষ্ট 
রোগ-বীজাণুদের (ব্যাক্টেরিয়।1 ) 
ধ্বংস করে? বিভিন্ন রোগের আত্র মণ 
প্রতিরোধ করে। 

লিউয়েনহোয়েক, এযান্টনি ভ্যান - 
হল্যাওবাসী স্বভাব-বিজ্ঞানী) জন্ম 
1632 থুষ্টাব, মৃত্যু 1723 থুষ্টাবব। 
পুথিগত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-বজিত, 
্বাভীবিক অন্ুসন্ধিংসপা। চশষার 
লেন্স? দিয়ে প্রথম অণুবীক্ষণ যষ্্ 
উদ্ভাবন এবং তার সাহাযো অদৃস্ঠ 
জীবাণুজগতের আবিফার। রক্তের 
লোহিত-কণিক! সম্পকীয় তথ্যাদি 
প্রকাশ। জীবাধুবিজ্ঞানের জনক। 



[লিকুইড এপার 

লিকুইভ এয়ার --ত রল বাযু। 
উপযুক্তরূপে চাপ বুদ্ধি করে ও তাপ 
কমিয়ে বায়ুকে তরল অবস্থায় আনা 
যায়। তরল বায়ুর বর্ণ ঈষৎ নীলাভ। 
এর মধ্যে বায়ুর প্রধান উপাদান 
অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস ছুটি 
একত্রে তরল অবস্থায় থাকে । অবশ্য 
সংগঠক অন্যান্য “রেয়ার গ্যা'গুলো ও 
তরল অবস্থায় মিশ্রিত থাঁকে। তরল 
অক্সিজেনের স্ফুটনাংক - 1829০ 
ডিগ্রি পে্টিগ্রেড এবং তরল নাঁইটো!- 
জেনের স্ফুটনাংক -105"7 ডিগ্রি 
সেন্টিগ্রেড। স্থতরাঁং স্ফুটনাংকের এট 
পাথক্যের জন্যে তরল বায়ু থেকে 

বিশুদ্ধ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও 
রেয়ার গ্যাসগুলি ফ্রাকৃসন্তাল 
ডিঠিলেলন 1? প্রক্রিয়ায় স্বকৌশলে 
একে-একে পৃথক কর! যেতে পারে। 

লিকুইফ্যাক্সন অব গযাসেস্ _ 
গযাপীয় পদার্থের তরলীকরণ 
প্রক্রিয়া। প্রত্যেক গ্যাসেরই একটা 
নিদিষ্ট তাপমাত্রা! (ক্রিটিক্যাল 
টেম্পারেচার 1) থাকে, যার চেয়ে 
কম উষ্ণতায় গ্যাসটাকে কেবল মাত্র 
চাপ প্রয়োগেই তরল কর] সম্ভব 
হয়। কোন গ্যাসের স্বাভাবিক 

উষ্ণতা এই ক্রিটিক্যাল টেম্পা- 
রেচারের উপরে হলে গ্যানটাকে 
প্রথমে উপযুক্ত কৌশলে ঠাণ্ডা করে 
কিটিক্যাল টেম্পারেচাঁরের নিচে এনে 
তারপর চাপ বৃদ্ধি করে তাকে তরল 
কর! যেতে পারে। গ্যাসের তাপ 

লিগ্লিন 

কমিয়ে ইচ্ছাচ্যায়ী ঠাণ্ডা করবার 

নান রকম যান্ত্রিক কৌশল ও 

প্রত্রিয়। উদ্ভাবিত হয়েছে। 

লিগ.নিয়াস যার গঠন কাঠের মত 

উদ্ভিজ্ঞ তস্তবিশিষ্ট। লিগনিয়াস 

টিন্দু উদ্ভিদ-কোঁষে গঠিত তত্ত। 
লিগ্লাইট -- এক প্রকার কালচে 

ধূসর বর্ণের খনিজ কয়ল| বিশেষ। 

সাধারণ খনিজ কয়লার ( আনথণ- 

সাইট 1) চেয়ে এর মধ্যে হাইডৌো- 

কারন 1 উপাদানের ভাগ অনেক 

বেশি থাকে । মভভবতঃ প্রকৃত 

কয়লার শ্তর স্যগি হওয়ার অনেক 

কাঁল পরে ভ-গর্ভে এই লিগ্রাইট 

কয়লার স্তর স্থষ্টি হয়েছে । লিগ্রাইট 

জাঁলিয়েও যথেষ্ট উত্তাপ পাওয়া যায়। 

লিগামেণ্ট -- হুক্ম জৈব তত্র গুচ্ছ, 
যা জীবদেছের 
বিভিন্ন অংশের 

সংযোগস্থল 
সংবদ্ধ করে 
রাখে; বিশেষত: 
অন্থি-সংযোগে 

থাকে। 

লিগ্রিন __ উদ্ভিদ-দেছের সেলুলোজ ? 
তত্তর মদ্যস্থিত জটিল রাসায়নিক 

গঠনের এক প্রকার জৈব পদার্থ । 
সাধারণত: জিনিসটা সেলুলোজের 
সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থা থাকে । 

উদ্ভিজ্জ সেলুলোজ 1 থেকে কাগজ, 

রেয়ন 1 প্রভৃতি বিভিন্ন ব্য প্রস্তত 
করবার সময়ে বিভিন্ন রাসায়নিক 



লিটমাস 

প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই লিগ্নিন 
দূরীভূত করে সেলুলোজকে বিশুদ্ধ 
করে নেওয়। প্রয়োজন হয়। 

লিটমাস -_ স্বভাবজ নীল রংয়ের 
এক প্রকার উদ্ভিজ্জ রঙ্গীন পদার্থ; 
জলে দ্রবণীয়। আযলিডের 1 সংস্পর্শে 
লিট্মাসের রং লাল হয়ে যায়, এবং 
আলকালির1 সংস্পর্শে পুনরায় 
নীল হয়। এরূপ বর্ণ পরিবর্তনের 
জন্যে রপায়নাগারে পদার্থট। “ইপ্ডি- 
কেটর? হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লিট্- 
মাগের জলীয় দ্রবণে কাগজ ডুবিয়ে 
শুকিয়ে নিয়ে 'লিটমাস-পেপাঁর, তৈরি 
করা হয়; রসায়নাগারে সাধারণত: 

এই কাগজ ডুবিয়ে কোন দ্রবণের 
আমিড ব। আালকালি ধর্ম সহজে 
পরীক্ষা কর! হয়ে থাকে । 

লিটার __ মেটিক পদ্দতিতে তরল 
পদার্থের আয়তন পরিমাপের একট। 

একক। 4৭ সেন্টিগ্রেডণ উষ্ণতায় 
এবং 760 মিলিমিটার 1 বায়ু-চাপে 
(ব্যারোমিটার 1) এক কিলো- 
গ্র্যাম 1 বিশুদ্ধ জলের আয়তনকে 
বল। হয় এক লিটার। সাধারণতঃ 
1000 সি. পি. (ঘন-মেপ্টমিটার 1) 
এক লিটারের সমান ধরা হয়। বস্ততঃ 
এক লিটার -1000027 শি. সি.। 
লিটারের 1000 ভাগের এক ভাগকে 
বলে মিলিলিটার? । 

লিডেন জার -_ স্থির (স্ট্যাটিক? ) 
তড়িৎ-শক্তির সঞ্চয় ও সংরক্ষণের 
জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। একে 

লিখার্ড 

এক রকম কত্েন্সার 1 বলা যায়। 

যন্ত্র হলে মুখ্যতঃ একটা কাচ 
পাত্র; যার নিম্াংশের ভিতর ও 
বহির্ভাগ পাতলা সীসার পাতে 
মোড়া । পাত্রটার মুখে কোন তড়িৎ 

প্রতিরোধক পদার্থে 
তৈরী ঢাকৃনার 
ছিদ্রপথে পিতলের 
একট। দণ্ড পাত্রের 
মধ্যে বিলঘ্বিত থাঁকে। 
ওই দণ্ডের নিয়প্রাস্তে 
সংলগ্ন ধাতব শিকল 

ঝুলে ভিতরের সীনার পাতে লেগে 
যায়। €ই ধাতব দণ্ডের মাধ্যমে 
তড়িৎশক্তি প্রবাহিত করলে ত! 

যন্ত্রের অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। 
তড়িংশক্তির বিভিন্ন প্রয়োজনের 
সময়ে ওই দণ্ড ও বহিস্থ সীসার পাত 
ধাতব তারের দ্বার! প্রায়-সংযুক্ত 
করলে ওই সংযোগ-মুখের স্বল্প ব্যব- 
ধানের মধ্যে আবার তড়িৎ-শক্তি 
পাওয়। যায়। এবপে প্রাপ্ত তড়িৎ 

তীব্র স্কুরণের (স্পার্ক) আকারে 
নির্গত হয়ে থাকে । 

লিডেন জার 

লিখ." লিখো... __ প্রস্তর, প্রস্তর 
সম্পকঁয় $ যেমন, হাইড্রোলিখ 1, 
হাইড্রোজেন-উৎপাদক প্পরস্তরমদৃশ 
পদার্থ; যা জলে দ্রিলে হাইড্রোজেন 
গ্যাস উৎপন্ন হয়। লিখোগ্রাফি?, 
লিখোন্ফিয়ার 1 । 
লিখার্জ -_: লেড মনোক্সাই ও, 
৮০০, যৌগিকের বিশেষ নাম । লাল 



লিখিক 
ঝাপ 

আভাযুক্ত হলদে স্কটিকাকার পদার্থ। 
পেইন্ট, ভামিস প্রভৃতির রং তৈরির 
কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন 

ক্ষেত্রে কাচ-শিল্পেও পদার্থ ট। ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । 

লিখিক -_ প্রস্তর সংশ্রিষ্ট ; যেমন, 
“প্যালিগওলিখিক 1 এজ আদি প্রস্তর 
যুগ; নিওলিখিক 1, নব্য প্রস্তরযুগ । 

লিথিয়াম -_ মৌলিক ধাতু; সাং 
কেতিক চিহ্ন [১!; পারমাণবিক 

ওজন 694, পারমাণবিক সংখ্যা 3; 
রূপোর মত সাদা ও অত্যন্ত হাল্ক! 
ধাতু । সোডিয়ামেরণ অনুরূপ 
রাপায়ণিক ধর্ম-বিশিষ্ট। নান রকম 
হাল্ক সংকর ধাতু তৈরি করতে 
ব্যবগ্ৃত হুয়। মৌলিক ধাতৃগুলোব 
মধ্যে লিথিয়াম সব চেয়ে হাল্ক।। 
লিথিয়! হলে। লিখিয়াম মনজ্সাইড | 
লিখোপোন _- জিঙ্ক সাল্কাইড 
(225) ও বেরিয়াম সালফেটের 
( 8৪850) সংমিশ্রণে তৈরী এক 
রকম সাদ] পদার্থ । সাদা রং তৈরি 
করবার জন্যে হোয়াইট লেডের ? 
পরিবর্তে পদার্থটা অনেক সময় 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

লিখোগ্রাফি _- প্রস্তর ফলকের 
উপরে অঙ্কিত চিত্র থেকে কাগজে 
চিত্র-মুদ্রণের এক প্রকার কৌশল। 
এজন্যে লাইম স্টোনে? তৈরী অহ্যণ 
ফলকের উপরে তৈলাক্ত কালি দিয়ে 

ছবি,বা নঝ্স! আকা হয়, পরে বিশেষ 
এক কৌশলে মুদ্রপ-যস্ত্রের সাহায্যে 

লিবিগ. কগেল্সার 

কাগজের উপর ওই ছবির ছাঁপ 

তোলা হয়। এই ব্যবস্থায় একাধিক 
বর্ণের ছবিও মুদ্রিত হয়ে থাঁকে। 
এরূপ মুদ্রণকে লিখো প্রিটিং-ও বলে। 

লিথোস্ফিয়ার __ পৃথিবীর অভ্যন্তর 
ভাগের প্রস্তরময় স্তর । ভূ-গোলকের 

উপরিভাঁগের মৃত্তিক! স্তরের নিচে 
বহু মাইল গভীর যে গোলাকার 
কঠিন শিলাম্তর রয়েছে। 

 লিনিয়ার -- দৈঘিক, ব1 লক্বালদ্দি ; 
যেমন, লিনিয়ার একাপ্যান্সন-__ 
দৈঘিক বুদ্ধি; উত্তাপ, ব। টানের 
ফলে পদাথের লম্বায় বেড়ে-যাওয়া। 

লিবনিজ, গট্ফাইড উইলহেল্ম- 
জার্মান গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক) জন্ম 
1646 খৃঃ, মৃত্যু 1716 খুঃ। গণিতের 
ডিফারেন্সিয়াল ও ই্টিগ্র্যাল ক্যাল্- 
কুলান পদ্ধতির আবিষ্কারক। দাঁশ- 
নিক হিসাবে বিশ্বপ্রকৃতির শৃঙ্খল! 
ব্যাখ্যা এবং সর্বাবস্থায় প্রাকৃতিক 

বিপিব্যবস্থ। সবই কল্যাণকর বলে, 
এক মতবাদ প্রচার। 

জিবিগ, কণেন্সার -- যে যন্ত্রের 
সাাধোে ডিটস্টলেসন ? প্রক্রিয়ায় 

উৎপন্ন বাম্পীয় পদার্থকে দঙ্গে সঙ্গে 

লিবিগ, কণ্ডেঙ্গার 
পুনরাঁয় তরল পদার্থে রূপান্তরিত 
করা যায়। সাধারণ লিবিগ 



লিভার 

কণ্ডেনলারে একটা সরু কাঁচনলের 
বহিরাবরণ ম্বরূপ আর একটা মোটা 
কাচনল সংযুক্ত থাকে। উত্তাপের 
ফলে আবদ্ধ পাত্রের মুখ থেকে 
বাম্পীয় ডিস্টিলেট-ট।1 বেরিয়ে ওই 
সরু কাচনলের ভিতর দিয়ে নির্গত 
হয়। নির্গমনের সময়ে বাইরের নলের 
মধ্যে প্রবাছিত ঠাণ্ডা জল-প্রবাঁছের 
শীতলতভার সংস্পর্শে ওই বাষ্প পুনরায় 
তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে নির্গম- 
নলের মুখে রক্ষিত পাত্রে জমে । 
লিভার -- এক রকম যন্ত্র বিশেষ। 
কোন স্থির স্থস্সাগ্র বস্তর উপর 
শয়ানভাবে একট! দণ্ড স্থাপন করলে 
দণ্ডট| ওই স্থির অবস্থানের ছুদিকে 
ঢেকি-কলের মত সহজে ওঠা-নাম। 
করতে পারে । এরূপ দণ্ডকে বলে 

লিভার; আর ওই স্থির স্ক্ষাগ্র 
অবস্থানকে বলে লিভারের ফাল- 
ক্রাম | ফাঁলক্রীমের উপর দণ্ডট। 
উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করে ওর এক 

প্রান্তে সামান্য চাপ-শক্তি প্রয়োগ 
ফাল্ক্রাম 7 করে অপর 

দশ প্রান্তে যথেষ্ট 
লিভার বেশি (ভার 

লিভার ব্যবস্থা উত্তোলন 

প্রভৃতি ) কাঁজ পাওয়।ঘাঁয়। একেই 
বল! হয় লিভারের মেকানিক্যাল 
এড ভাণ্টেজ, বা যান্ত্রিক স্থৃবিধা। 
পিভারের এই যান্ত্রিক স্থবিধার 
পরিমাণ নির্ভর করে ছু'দিকের 
বিপরীত শক্তির প্রয়োগরেখার 

লিষকার 

উপরে ফা লক্রাম থেকে অস্থিত 
লগ্বদ্বয়ের টৈর্ঘ্যের উপর। এরূপ 
লিভার ব্যবস্থার সাহাষে)ই ক্রেন-যন্তরে 
ভারী মালপত্র সহজে উত্তোলিত হয় । 
লিভার অব সাল্ফার -- পটাপিয়াম 
কার্বনেট (5005) ও গন্ধক 
মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে ষে রাপায়নিক 
পদার্থ উৎপন্ন হয়। পদার্থটা 
গ্রধানতঃ পটাসিয়াম-সালফাইভ ও 
বিক্রিয়ার পরে অবশিষ্ট গন্ধকের 
সংমিশ্রণ মাত্র । উত্তিদের পক্ষে 
অনিষ্টকর পোক।-মাকড় ও ছত্রাক 

প্রভৃতি বিনষ্ট করবার জন্যে অনেক 
সময় এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

লিম্প -_ লসিক।; দ্েহস্থ বর্ণহীন 
জৈব বস । এক্সপ রসে রক্তকণিক। 
সমূহ ভাসমান থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর 
এরূপ জৈব রপ-নি:সারী গ্লযাণ্ড? 
দেহের নানাস্থানে আছে। 

লিমোনাইট -- এক প্রকার লৌহ- 
ঘটিত খনিজ পদার্থ। হল্দে রং-এর 
(হাইড্রেটেড ) ফেরিক অক্মাইডঃ 
ঢ৪05 | ম্যাগ্লেটাইট 1 ও হামে- 
টাইট 1 নামক লৌহ-আকরিক 
পদার্থের বূপাস্তরের ফলে এর ত্য 
হয়। সাধারণতঃ লৌহখনি অঞ্চলের 
জলমগ্র স্থানে লিমোনাইট খনিজ 
প্রচুর পাওয়া যায়। 

লিষ্টার, লর্ড -- বৃটিশ শস্ত্রচিকিৎসক ; 
জন্ম 1827 থৃ:, মৃত্যু 1912 থৃঃ। 
জীব-দেহের ক্ষত বিষাক্ত হওয়ার 
জীবাণুঘটিত কারণ আবিফার। 



লুনার কঠিক 

জীবাণু-প্রতিরোধক বিভিন্ন ওষধ 
প্রয়োগ ও পরিষাঁর পরিচ্ছন্নতার 
বার ক্ষতে জীবাণুর সংক্রমণ রোধের 
উপায় উদ্ভাবন। সার্ক ও নিরাপদ 
শন্ত্-চিকিৎপার প্রবর্তক। আধুনিক 
উন্নত ধরণের শস্ত্রচিকিৎসা-পদ্ধতির 
জনক বলে খ্যাত। 

লুনার কম্টিক -- সিল্ভার 
নাইট্রেটের? (4£05) বিশেষ 
নাম; এক রকম সাদা “্ষটিকাকার 
কঠিন পদার্থ। আলোকরশ্বি প্রবেশ 
করতে পারে না, এমন অন্ধকার 
আধারের মধ্যে দ্রবীভূত করে 
পরাখটাকে সাধারণত: দণ্ডের 
আকারে ছাছে ঢালাই করা হয়। 
সামান্ত আলোকের সংস্পর্শেও কালে। 

হয়ে যায় বলে মোট। কালো কাগজে 
মুড়ে এই দরগুগুলে। বাঞ্জারে বিক্রয় 
হয়। একট] উতকৃষ্ট আলোক-হ্থ্গ্রাহী 
পদার্থ হিসাবে এট] সাধারণতঃ ফটো- 
গ্রাফির 1 প্লেট বাকাগঙ্ তৈরির 
কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

লুনার ইক্রিপ্দ -_ ইক্রিপ্প, লুনার 1 । 
লুমিনাস পেইন্ট -_ ক্যাললিয়াম- 
সালফাইভ প্রভৃতি বিভিন্ন ফস্- 
ফোবেসেণ্ট 1 পদার্থ মিশ্রিত এক 
শ্রেণীর নং। এরূপ পেইণ্ট-মাখানে 
বস্ত অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায়। 
দিনে কুর্যালোক শুষে নিয়ে ওই সব 
পেইণ্টে মিশ্রিত ফস্ফোরেসেন্ট, ব 
অন্ুপ্রত পদার্থই রাত্রির অন্ধকারে 
আবার সেই শোধিত আলোক 
বিকিরণ কৰে থাকে । 

30] লুমেন 

লুমিনসিটি __ আলোকের ওজ্জল্য ; 
কোন আলোকের উৎস থেকে 
বিকিরিত আলোক-রশ্বির এই 
ওজ্জল্য 'লুমেন' 1 এককে মাপা হয়। 

লুমিনেসেন্স _ প্রতি প্রভতা; কোন 
পদার্থের আলোক বিকিরণের 
স্বাভাবিক ধর্ম। উপযুক্তরূপে উত্তপ্ত 
করলে সব পদার্থ থেকেই অবশ্য 
আলোক ও উত্তাপ বিকিরিত হুয়; 
কিন্তু উত্তাপ ব্যতিরেকেই হ্বতাবত: 
কোন কোন পদার্থে যে আলোক 

বিকিরণের ধর্ম লক্ষিত হয়ে থাকে । 
পদার্থের ফস্কোরেসেন্স 1 ও ফ্লোরে- 
সেন্স? ধর্মকেই মাধারণভ।বে বল 
হয় লুমিনেসেন্স, বা প্রতি গ্রভতা। এবং 
এরূপ পদার্থকে বলে লুমিনেসেন্ট, 
অর্থাৎ 'প্রতিপ্রভ পদার্থ । 

লুমিচ্তাল __ বাবিটুরেট 1 শেণীর 
একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের 
ব্যবহারিক নাম; স্নায়ুর উত্তেজন। 
নিবারক ও নিদ্রাদায়ক ওষধ। 

লুমেন - কোন আলোক-উৎস 

থেকে বিকিরিত আলোক-রশ্রির 
ওজ্জল্য পরিমাপের একক । এক 
ক্যাণ্ডেলা 1 পরিমাণের আলোক- 
বিশিষ্ট উৎম থেকে এক পেন্টি- 

মিটার 1 দূরবর্তী এক বর্গ সে্টিমিটার 
আয়তনের স্থানে এক সেকেণ্ডে ষে 
পরিমাণ আলোকপাত হয়, তার 
ওজ্অল্যকে বলে এক 'লুমেন” | সাধা- 
রূপতঃং এই এককে আলোকের 



'লুসিফেরিন 

ওজ্জল্য মেপেই আলোকপাতের 
মোট পরিমাণ স্থির কর! হয়। 

লুসিফেরিন _ জোনাকি প্রভৃতি 
কোন-কোন প্রাণীর দেহাভ্যন্তরস্থ 
ষে জৈব পদার্থ আলে। বিকিরণ 
করে এবং অন্ধকারে জলতে দেখা 

যায়। কোন কোন সামুদ্রিক প্রাণীর 
দেহে এই জৈব পদার্থ আছে; এদের 
বলে 'লুসিফেরাস+ জীব। 

লেংখ -- দে্ধ্য। দৈর্ঘ্য বা দূরত 
পরিমীপের ইলপগ্ীয় একক : 

10 লাইন্স »] ইঞ্চি 2:54 
সেট্টিমিটার 

12 ইঞ্চি »] ফুট 
3 ফুট» ] ইয়াড? বা গজ 

» 9144 মিটার 
22 ইয়ার্ড] চেইন 
10 চেইন] ফাল 

৮৮201]? মিটার 
৪ ফাল] মাইল 

»৮16093 মিটার 
মেটিক সিস্টেমে দৈর্ঘ্যের কয়েকটি 
একক হলো 

10 মিলিমিটার "1 সেট্টিমিটার 
স্ু 3937 ইঞ্চি 

10) সেণ্টিমিটার -1 মিটার 
»্ত 10936 গজ 

1000 মিটার »] কিলোমিটার 
»৮ "62137 মাইল 

লেক্ল্যান্স সেল--তড়িৎ-উৎপাঁদক 
একটি যন্ত্র বিশেষ; এক রকম বিশেষ 
গঠনের প্রাইমারি মেল? | এর মধ্যে 

লেক্ল্যান্গ,সেল 

কার্বনের 1 একট।দওকে ধন-তড়িছবার 
(পজিটিভ ইলেক্টেনড 1) কর! হয়। 
ওই কার্বন দণ্ডের চারিদ্িকে থাকে 
ম্যাঙ্কানিজ-ডাইঅক্সাইড ও কয়লার 
গুড়ার সংমিশিত পদ্ার্থ। এ স্ব 
একটা সছিদ্র পোগিলেন1 পাত্রের 
মধ্যে রক্ষিত হয়। এই পান্রট। 
জিস্কে তৈরি অপর একট। বৃহত্তর 
পাত্রের মধ্যে বপিয়ে ছুই পাত্রের 
মাঝে আমোনিয়াম ক্লোরাইডের 1 
(74001) ঘন জলীয় দ্রব দেওয়] হয় 
ইলেক্টোৌলাইট 1 হিসেবে । জিঙ্কের 
পাত্ট। খণ-তড়িদ্বাবের ( নেগেটিভ 
ইলেক্টেড) কাজ করে। তড়িং- 
পরিবাহী তার দ্রিয়ে এখন ভিতরের 

ডিপোলারাইজার 

স্যাশ-আযমোনিয়াক 
পেষ্ট। 

আপ ঘন্তার আধার”) 
-তড়িং-প্রতিয়োখক 

পদাথ ল্যাক্ল্যাব্দ ড্রাই সেল 

কার্বন-দগ্ড ও বাইরের জিঙ্ক-পাত্র 
সংষোগ করে দিলে জিষ্ক এবং 
আমোনিয়াম ক্লোরাইডের বাসায়- 
নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তড়িৎশক্তি 
ওই তারের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে 
থাকে। ম্াযাঙ্গানিজ ডাইঅক্মাইড 
(709) ভিপোলারাইজার? 
হিসেবে কাজ করে। এভাবে উৎপন্ন 
তড়িৎ-শক্তি ধাতব তারের সার্কিটের 1 
মাধ্যমে প্রবাহিত করে নিয়ে বিভিন্ন 



লেড 

প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। 

আবার, আমোনিয়াম ক্লোরাইডের 
দ্রবের পরিবতে তার এক বকম 
আঠাঁলে। পেন্ট ব্যবহার করে ড্রাই- 
সেল তৈরি কর! হয়। এরূপ ডাই 
(লেক্ল্যান্স ) সেল সাধারণ টর্চ 

বাতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

লেড __ সীপা। মৌলিক ধাতু; 
ল্যাটিন নাম প্লান্ষাম থেকে এর 
সাংকেতিক চ্হ্ি করা হয়েছে 6০1 
পারমাণবিক এজন 20721 ; পার- 

মাণবিক সংখা । 82; নীলাত-সাদা, 
নরম ও ভারী ধাতু । গ্যালেনা? 
নামক খনিজ :লড. সাঁলকাইড (৮০০) 
রিভার্বেরেটবি ফানেমো উত্তপ্ত 
করে ধাতব সীনা নিফাশিত হয়ে 
থাকে । সীসার যৌগিক পদার্থ গুলো 
সবই বিষাক্ত; সাধারণতঃ পেইণ্ট 
তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হুয় (রেড 

লেড 1)। প্রধাণতঃ; জলের পাইপ, 
ছাপার টাইপ প্রভৃতি তৈরি করতে 
সীস। ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
লেড আসিটেট-- সীসা ও 
আসিটিক আআমিডের 1 রাসায়নিক 
মিলনে উৎপন্ন [(0750009)20. 

3750] সল্ট) সাদ। স্ষটিকাকার 
পদার্থ । জলে দ্রবণীয়, কিছু মিষ্ট স্বাদ 
যুক্ত, কিন্তু বিষাক্ত । পদাথট! “হ্থুগাঁর 
অব লেড*1 নাযেও পরিচিত। 
জেড আ্যাকুমুলেটর -_ আ্যাকু- 
মুলেটর ? । 

লেড চেম্বার প্রোসেম -্" ব্যব- 
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হারিক প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে 
সাঁলফিউরিক আযামিভ (7550) 
প্রন্তত করবার একট] প্রণ।লী। 
সীমার তৈরী প্রকাণ্ড চেম্বারের 
( প্রকোষ্ঠ ) মধ্যে এই প্রণালীতে 
আপিডট। তৈরি হয়। এর প্রস্তত- 
প্রণালী হলো মোটামুটি এইরূপ : 
সালফার ( গন্ধক) গুড়িয়ে উৎপন্ন 
সালফার ডাইঅক্সাইডের (5092)ধৃ 
ওই লেড চেম্বারের মধ্যে নাইট্রো- 
জেন ডাইঅক্সাইড (05) গ্যাসের 
সঙ্গে মিশ্রিত কর! হয়। উত্তাপের 
সাহাঁযোে কোন নাইটেট সণ্টকে 

কম্পোজ করিয়ে “ই'নাইট্রোজেন 
ডাইঅক্স।ইড' গ্যাস উৎপাদিত হয়। 

রামায়নিক ক্রিয়ার ফলে এ থেকে 
নাইটিক অল্মাইড (0) ও সালফার 
ট্রাইঅক্মাইড (9058) উৎপন্ন হয়ে 
থাকে। চেম্বারের অভ্যন্তরম্থ বায়ুর 

অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই 
নাইট্রিক অক্সাইড পুনরায় নাইট্রো- 
জেন ডাইঅকসাই গাঁসে পরিণত 
হয়ে যায়। এদিকে সালফার ট্রাই- 
অক্সাইড (905) গ্যাস প্রকোষ্ঠের 
তলদেশে রক্ষিত জলের সঙ্গে 
রাসারনিক মিলনে সালফিউরিক 
আপি৪ উৎপন্ন করে। সালফিউরিক 
আসিডের (75504) এই অবিশুদ্ধ 
জলীয় দ্রবকে বল! হয় কমা শয়াল 
সালফিউরিক আাসিড । অতঃপর 
বিভিন্ন উপায়ে একে বিশ্রদ্ধ ও নির্জল 

করে নেওয়। হয়। 



লেড মনল্সলাইড 

লেড মনক্লাইভ __ লিখার্জ ? । 
লেড, হোয়াইট (অথবা, রেড )-- 
“হোয়াইট লেড 1, “বেড লেড? 1 । 

লেড গ্লাস -যেকাছে (প্লান 1) 
লেড অক্মাইভ ( লিথার্ঘ 1) মিশ্রিত 
থাকে; রঙিন কাচ। 

লেন্স -_- বিশেষ আক্কতি-বিশিষ্ট যে 
ব্বচ্ছ পদার্থথণ্ডের মধ্য দিয়ে আলোক- 
রশ্মি পরিচালিত হলে রশ্বিগুলে। 
প্রতিসরিত হয়ে এক বিন্দুতে সংহত, 
অথব] তা থেকে বিক্ষিধ হয়। লেন্স 

হয় সাধারণতঃ কাচের তৈরি) 
যাঁর এক দিক, ব। উভয় দ্রিকই 
বন্রতল-বিশিষ্ট হয়ে থাকে। যে 
লেন্সের মধ্যতাগ চার ধার অপেক্ষ। 

মোটা, অর্থাৎ উপরিভাগ 
উত্তল, তাকে বলে কন- 

কমতে লেন ভেঝা? লেন্স) আর, 
যে লেন্সের মদ্যভাগ পাতলা, অথাৎ 

উপরট। অবতল তাকে 
বলে কন্কেভ ? 
লেন্স। আলোক রশ্মি 
কন্ভেক্স লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতি- 
সরিত হয়ে এক বিন্দুতে সংহত, 
অর্থাৎ মিলিত হয়; আর, কন্্কেভ 
লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিনরিত হয়ে 
ছড়িয়ে পড়ে । ওই বিন্দুকে লেদ্দের 
ফোফাস বলে। লেন্সের মধাবিন্দু 
অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে ফোকাসের 
দুরত্বকে বলে ফোক্যাল €লংথ। 
টেলিস্কোপ মাইক্রোন্কোপা, 
ক্যামেরা 1 প্রভৃতি আলোক-রশ্শি 

কম্কেড, লেজ 
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সম্পকাঁয় বিভির যস্ত্রে এ-সব লেন্স 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

লেনিটিভ--বিশেষ ঠাণ্ডা, অর্থাৎ উগ্ন 
নয়, এমন অল্পক্রিয়াশীল ওঁষধ ; যেমন, 
জোলাপ জাতীয় ওধধ হিসাবে 
অলিভ অয়েল হলো লেনিটিত; কিন্তু 
ক্যা্টর অয়েল লেনিটিভ নয়। 

লেপ্রসি -_ কুষ্ঠ ব্যাধি। মাংসপেশী 
ও স্নায়ুর জীবাণু-ঘটিত রোগ; যাতে 
দেহের স্থানে স্থানে প্রথমে সাদ] 

দাগ ধরে ও স্থানীয়ভাবে অনুভূতি- 
হীন অসাড় হয়ে যায়; ক্রমে স্নায়ুর 
ক্রিয়। সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে সে-সব 
জায়গ। পচে দুরারোগ্য ক্ষত হয়-- 

একে বলে গলিত কুষ্ঠ । আবার শু 
কুষ্টে স্থানে স্থানে চামড়া মোটা ও 
অসাড় হয়েচাকা-চাকা হয়ে থাকে । 
গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলেই ছুরারোগ্য কুষ্ঠ 
রোগের প্রকোপ বেশি। 

লের্যাঙ্ক,নিকোলাস--ফরাপী রাঁসায়- 
নিক ? জন্ম 1742 খুং, মৃত্যু 1806 খুঃ। 
সাধারণ খাগ্শ্লবণ থেকে সোডা 
তৈরির রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবনেই 
সবিশেষ খ্যাতি । পরে অবশ্ত এই 
€লের্যাঙ্ক সোডা প্রোসেস” 1 পরি- 
ত্যক্ত, এবং অধিকতর স্থবিধাজনক 
“সল্ভে প্রোসেল” 1 প্রচলিত। ফরাসী 
বিপ্লবের সময়ে লেব্্যাঙ্কের প্রতি- 
ষ্টিত সোডার কারখানা বাজেয়াপ্ত 
হয়; এবং তিনি অভাব অনটন, 
ও হতাশায় আত্মহত্যা করেন । 



লেরযা 

লের্যাঞ্চ প্রোসেস -- সোডিয়াম 
কার্বনেট, ৪800)5, প্রস্তত কর- 

বার একটা পুরাতন প্রণালী । একে 
আবার 'স্ন্ট কেক প্রোসেস'ও বলা 
হয়। এই প্রপণালীতে সাধারণ খাছ্য- 
লবণ (সোডিয়।ম ক্লোরাইড, ৪01) 
ও সালফিউরিক আাসিড একত্রে 
উত্তপ্ত করে রাপায়নিক ক্রিয়ার ফলে 
সোডিয়াম সালফেট, (89590)4 ) 

তৈরি হয়। একে সাধারণতঃ বলে 
জণ্ট-কেকৃ। পরে কয়ল! ও লাইম 
স্টোনের? সঙ্গে এই সম্ট-কেক 
উত্তপ্ধ করে পাওয়া যায় অবিশুদ্ধ 
সোডিয়াম কার্বনেট, যাঁকে বলে 
“ওয়ামিং সোডা” 1 । 

লেছ্েল --- অনুভূম বা সমতল; 

স্পিরিট লেভেল --কোন স্থানের 
অন্ুভূম সমতলতা! পরীক্ষার জন্বযে 

শম্পিরিট লেভেল 

ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ । যস্ত্রের কাঁচ- 
নলে খবন্ধ স্পিরিটের1 মধ্যে 
সামান্ত বাতাসের একটা বুদ্বুদ রাখ! 
হয়, সমতল স্থানে রাখলে বুদ্বুদ্্ট! 
নলের ঠিক কেন্ত্রস্থলে আসে, 
অন্তথায় এদিক-ওদিক হয়। 
লেভূলোজ -- ফট হুগার 1, ফল- 
শর্কর1) এর জলীয় দ্রবণে সমাস্তবিত 
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অর্থাৎ একদেশী (পোলারাইজড 1) 
আলোক-রশ্মি বা-দিকে বেঁকে 
যায়ঃ এজন্যে একে কখন কখন 

লিভ্োোলোজও বলে। লিভো- 
রোটেটক্সি কথাটার মানে বামে 
ঘৃর্ণনক্ষম”। 

লেসিথিন-_এক শ্রেণীর জটল জৈব 
রালায়নিক পদার্থ। বাদায়নিক 
হিসেবে পদার্থট! হলো! প্রায় জাস্তৰ 
ফ্যাট 1 বা চবির অন্থরূপ। উদ্ভিদ ও 
জীবজস্তর দেহকোষে ও ডিমের 
হল্দে অংশে যথেষ্ট লেিখিন থাকে ; 
জীবজ্তব স্নায়ু ও মস্তিষ্ক থেকেও 
পাওয়া যাঁয়। লেমিথিনের প্রধান 
উপাদান হলে! নাইট্রোজেন ও 
ফস্ফরাস1 ) এর মধ্যে সামান্ত 
পরিমাণে কার্বন, হাইড্রোজেন ৪ 
অক্সিজেনও থাকে । বিভিন্ন টনিক 
ওধধে লেসিথিন ব্যবহৃত হয়। 
লোকাস -- কোন গতিশীল বস্ত, 
বা বিন্দুর সঞ্চরণ-পথ | কোন নিদি& 
নিয়মাঙগষায়ী কোন বিন্দু সঞ্চালিত 
হলে ওই বিন্দুর বিভিন্ন অবস্থানের 
সংযোগকারী রেখাকে বলে ওই 
বিন্দুর লোকাঁদ। বৃত্তের পরিধি 
হলে! কেন্দ্রের সমদৃরব্তাঁ বিন্দুর 
এরূপ গতি-পথ, অর্থাৎ লোকান। 
লোড.স্টোন _- চৌনম্বকশক্তি-বিশিষ্ট 
প্রাকৃতিক লোৌহু-খনিজ। ম্যাপে 
টাইট 1 প্রভৃতি শ্বভাবদাত কতক- 
গুলো! অবিশ্ুদ্ধ খনিজ আয়রন- 
অক্সাইডের (56804) স্বাভাবিক 



ল্যাক 

চৌদ্বক-শক্তি লক্ষিত হয়, অর্থাৎ 
সেগুলি সাধারণ লোহাকে আকর্ষণ 
করে। চৌন্বক-শক্তির পরিচয় মানুষ 
এরূপ লোড স্টোন থেকেই প্রথম 
পায়। এজগ্ঠে এক মময়ে সব রকম 

চুন্বক বা ম্যাগ্েটকেই 1 লোডন্টোন 
বলা হতে।। 

ল্যাক -- লাক্ষা; কক্কান-ল্সাক। 

জাতীয় ক্ত্রী-লাঁক্ষাকীটের দেহুনি:স্যত 
আঠালো! রস। এই কীট-অধাষিত 
গাছের ডালে ওই রস শুকিয়ে লেগে 
থাকে, একে তখন বল! হয় ট্টিক- 

ল্যাক। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহাষ্যে 
এ থেকে চমৎকার লাল রং ও 

সেলাক + নামক রজন জাতীয় 
পদার্থ পাওয়। যাঁয়। বৈছ্যতিক 
যন্ত্রপাতি ও অগ্ঠান্ত শিল্পে এই 
সেল্যাক প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

ল্যাকার -- কাচের মত ম্বচ্ছ তরল 

পদার্থ, যার অতি হুন্ম আন্তরণ 
লাগিয়ে বিভিন্ন জিনিসের ওজ্জল্য 
দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। সোডিয়াম 
সিলিকেট 1, ম্যালুলয়েড 1 প্রভৃতি 
ত্বচ্ছ পদার্থের এন্প ল্যাকার দিয়ে 
রডীন পুতুল, পিতলের জিনিস-পত্র 
প্রভৃতি অনেক দিন চক্চকে উজ্জল 
বাখবার ব্যবস্থ। কর! হয়ে থাকে । 

ল্যান্টতিক আযানিভ -_ একট। জৈব 
আযদিভ, 0750730073)0090)ন্; 

বর্ণহীন স্কটিকাকার পদার্থ। টকে- 
যাওয়া ছুধে আযমিডট। পাওয়া যায়। 
এক রকমব্যাক্িরিয়ার 1 প্রভাবে 

ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যাড 

টকে-যাওয়ার সময়ে ছুধের উপাদান 
ল্যাক্টজ 1 নামক শর্করা ল্যারকিক 
আযাপিডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 
ল্যাঁ কক আযপিডের সাধারণতঃ ছু 
রকম “্টরিয়ে। আইসোমেরিক" 1 
রূপ হয়ে থাকে 3 এদের গুণ ও ধর্মের 
কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। 

ল্যাক্টোজ -- জান্তব শর্করা; সব 
রকম প্রাণীর ছুপ্ধে পাওয়া ধায়, এজন্যে 
একে মিক্ক-স্থগার ও বলে। সাধারণ 
উদ্ভিজ্জ শর্কর। বা চিনির মত এরও 
রাসায়নিক গঠন 0:27250২+ 3 

স্টিকাকার কঠিন পদার্থ জলে 
দ্রবণীয়, মিষ্টত্ব অতি কম। হাইড়ো- 
লিমিস 1 প্রক্রিয়ায় এই ল্যাক্টোজ? 
শর্করা প্কোজ 1 ও গ্যাল্যাক্টোজ 1 
নামক বিশেষ শর্করায় বূপান্তরিত 
হয়ে যায়। আবার বিশেষ এক 
শ্রেণীর ব্যার্ট্ররিয়ার1 প্রভাবে 
ছুধের এই ল্যাক্টোজ উপাদান 
ল্যার্টক আযাসিডে 1 রূপাস্তরিত 

হয়ে থাকে। 
ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যাণ্ড -- অশ্রু গ্রন্থি; 
চোখের বহিস্থ কোণের উপরদিকে 
অবস্থিত এই গ্রন্থি উত্তেজিত হলে 

রর লবণাক্ত জল 
উৎপন্ন হয়। 
হয বা বিষাদ 
প্রভৃতি মান- 
সিক উত্তে- 
জনায় উৎপন্ন 

মেই জলই ভিতরের হুমম নলপথে 
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অশ্রুদূপে চোখে আদে। অবশ্ঠ 
স্বাভাবিক অবস্থাতে ৭ এই গ্র্যাণ্ড 1, 
বা গ্রস্থি থেকে সর্বদাই অল্প অল্প জল 

নিহত হয়ে চক্ষুগোলক আর 
রাখে। 

ল্যাভুলোজ __ফ্রান্টোজ, ব৷ ফট 
স্থগার, ০6712096$ (ফাক্টোজ 1 )। 

ল্যাকোলাইট --ভ্ গর্ভে কোথাও 
গলিত প্রন্তরাদি সবেগে উতক্ষিপ্ত 

ভাবে তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করবার 
জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র 
বিশেষ। এ দিয়ে বস্ততঃ 

দুধের সম্পেপিফিক 
গ্রাভিটি? মাপা হয় 
দুধে জল মিশ্রিত থাকলে 

লাচ্টামিটার তাঁর স্পেসিফিক গ্রাভিটি 

২১১১১১১১১১১২১ কোন 

77 কঠিন শিলাস্তবে 
বাধা পেলে 

সেই শিলা-স্তর 
বেঁকে ফুলে পিঠে । এভাবে উৎপন্ন 
উল প্রস্তর স্তুপকে বলে ল্যাকো- 
লাইট, ব. ল্যাকোলিখ। 

ল্যাক -_-ছুধ। ল্যাঞ্টেসন হলো 
ছুগ্ধের উৎপত্তি, বা দুগ্ধ নি সরিত 
হওয়া। ল্যা ঈল্ম-_ছুপ্ধবং লমিকা 
(লিম্প 1)-নি:সারী জৈন গ্রস্থিলমূহ; 
স্্রী-প্রাণীদের দেহেই এই বিশেষে 
গ্রন্থিগুলি থাকে । অস্ত্রের সুক্ষ 
প্রাচীর-পর্দ। ( মেমব্রেন 1 ) ভেদ 
করে ন্েেহ পদাঁথের (ফ্যাট 1) অতি 
সক্ম কাণকাপমৃহ গিয়ে থোর্যাকুস 

স্থিত1 লমিকা-আধারের (স্তনের) 
নলগুচ্ছে সঞ্চিত হয় আর এভাবেই 
স্তনে ছুগ্ধের উৎপতি হয়ে থাকে। 
(ল্যাঁকিক আমিডা1,ল্যাক্টোস1) 

ল্যাক্টোমিটার __ দুধের স্বাভাবিক 
প্রমাণ ঘনত্বের সঙ্গে তুলনামূলক- 

১৩ হ; য়ে তার 

্ ই উপরের 

ল্যাকোলাইট শুর 

কমে যায়, এবং তার 
একে ভেজাল ধর। পডে। 

ল্যাটিচিউড (লাইন্স অব ) -_ 
ভৌগে|লিক অন্রেখা। স্থ-মেক ও 
কু-মেরু থেকে সমদূরবর্তীভাবে যে 
কাল্পনিক বুত্তরেখ। পৃথবীকে বেষন 
করে আছে বলে মনে করা হয়, 
তাঁকে বলে নিরক্ষ-রেখ।, ব' বিষবব- 
বুন্ত (ইকোয়েটর 1), অথাৎ 65 
ডিগ্রি অক্ষবেখা। এই নিরক্ষরেখার 
সমান্তরলভাবে উত্তর 9 দক্ষিণে 
অন্কিত কান্ননিক বৃত্ত গুলোকে বল। 

হয় অক্ষরেধা, ব! প্যার।লাল্ম 

অব ল্যাটিচিউড। পৃষ্ঠে বিভিন্ন 
স্থানের অবস্থান 

নিদিটু করবার 
জন্যে মানচিত্রে 
এন্ধপ ল্যাটিচিউড 
(এবং লপ্গি- 

লাটিছিউড লাইন চিউড 1 ) রেখা 
সমূহ অস্কন কর! হয়। ওই বিধুব- 
রেখ! বা নিরক্ষ বৃত্তের উত্তয়ে ও 
দক্ষিণে এক থেকে 90 পর্ধস্ত ডিগ্রি 
চিহ্নিত অক্ষরেখ' কল্পিত হয়েছে। 
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এই হিসেবে পৃথিবীর স্থমের প্রাস্তকে 
90*-উত্তর এবং কুমেরুকে 90*-দৃক্ষিণ 
অক্ষাংশ ধর! হয়। 

ল্যাটেন্ট ছিট -- হিট্, ল্যাটেন্ট 1 । 
লযাটেন্ট ইমেজ -- ফটোগ্রাফিতে 
ফিলের 1 উপরে প্রথমে যে অদৃশ্য 
প্রতিচ্ছবি ওঠে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
ডেভেলপ 1 করে পরিস্ফুট ন৷ করা 
পর্ধস্ত যে প্রতিচ্ছবি অদৃশ্য অবস্থায় 
থাকে । ল্যাটেন্ট মানে যা আপাত- 
অনৃশ্ঠ অর্থাৎ নিষ্ষিয় অবস্থায় আছে, 
এমন । ( ল্যাটেণ্ট হিট 1)। 

-_ ছুধের মত সাঁদ| উদ্ভিজ্জ 
রদ) কোন কোন উত্ভিদ-কাণ্ডের 
ত্বক কাটলে বা চিরে দিলে যে সাদ। 
ও ঘন বস নির্গত হয়। এরূপ বিশেষ 
এক জাতীয় গাছের ঘনীভূত জৈব 
বস, বা ল্যাটেক্স হলো রাবার 1 । 

ল্যান্থানাম্ - মৌলিক ধাতব 
পদার্থ) সাংকেতিক চিহ্ন [83 

পারমাণবিক ওজন 13892, পার- 
মাণবিক সংখ্য। 5? 3 অন্যতম একটি 
'রেয়ার আথ' 1 ধাতু। 
লযানোলিন -- বিভিন্ন জীব-জস্তর, 
বিশেষতঃ ভেড়ার লোম ব। পশম 
থেকে মোমের মত যে একবকম 

চবিজাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ পাঁওয়! 
যায়। পদাথট1 উলৃ-ফ্যাট নামেও 
পরিচিত। নানারকম জটিল গঠনের 
ঝাসায়নিক জৈব উপাদানে এই 
ল্যানোলিন গঠিত। মানুষের 
গাত্রচর্মে পদ্দার্থটা অতি ভ্রত শুষে 

ল্যাবিরিস্ 

যায়; এজন্ে বিভিন্ন মলম ও 
প্রসাধন দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। 

ল্যাপারোটমি __ উদর, বা পেট 
চিরে আভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক গোলযোগ 
সম্বন্ধীয় বোগের প্রত্যক্ষ কারণ 
নিরপণের জন্যে ষে অস্ত্রোপচার, ব! 
শস্্র-চিকিৎস৷ কর! হয়। 

ল্যাপ্লাস, পিরি সাইমন -- ফরাসী 
গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিবিদ ? জন্ম 1749 
থু, মৃত্যু 1827 থৃষ্টাব্। গণিতে 
অপূর্ব প্রতিভ1; মাত্র 20 বছর 
বয়সে “ইট্টিগ্রাল ক্যালকুলাস” সম্বদ্ধে 
উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ প্রকাশ । ল্যাপ্লাস 
“ডিফারেন্সিয়াল ইকোয়েশন” নামক 
বিশেষ এক গাণিতিক সমীকরণের 
আবিদ্বর্তা। জ্যোতিবিজ্ঞানে বহু 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্যে বিশ্ববিশ্রুত 
খ্যাতি । নিহারীক। সম্বন্ধীয় মতবাদ 
প্রবর্তন, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের 
তথ্যাদি নিধশারণ, চাদের বিভিন্ন 

গতি-প্রকৃতি এবং জোয়ার-ভাটা 
প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও কারণ 
নির্ণয় অন্ততম বিশেষ অবদান । 

ল্যাবিরিম্থ -- আক্ষরিক অর্থে, 'বছু 
শাখা-গ্রশাখায় জড়ীনে। জটিল গঠন” । 
বিশেষতঃ বুঝায়, কানের অভ্যন্তর 
ভাগের বিভিন্ন নলপথে-গঠিত শ্রবণ 
ষন্ত্র। বায়ুর শব্গ-তরঙ্গের প্রভাবে 
কানের পর্দা কম্পিত হয়, আর সেই 
কম্পনের তরঙ্গ কানের অভ্যন্তরস্থ 
এই ল্যাবিরিস্থ অংশের তিনটি অর্ধ- 
গোলাকার মলপখে বাহিত হয়ে 
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শবের উৎসের অবস্থান ও দিক 
নির্ধারণের অনুভূতি জাগায়; এর 
মধ্যবতা শহত্খাকৃতি নলের মধ্যে 

কানের অপ্যন্তরস্থ ল্যাবিরিস্থ 

থাকে মূল শ্রবণ-যন্ত্র যার সঙ্গে 
নংলগ্ল বিশেষ বিশেষ ম্বান-পথে 
তরঙ্গ-স্পন্দনের উত্তেজনা মস্তিষ্কে 
গিয়ে শ্রবণের বোঁধ জন্মায় । 

জ্যাভয় সিয়ার, আণ্টোইন লরেপ্ট__ 
ফরাসী বাসায়নিক ; জন্ম 1743 খৃঃ, 
সত্য 1794পৃষ্টাব্ে। সরকারী চাকুরীর 
অবসর সময়ে রসায়ন ও পদার্থবিগ্যার 
গবেষণ। | বাঁষুর অক্সিজেন উপা- 
দানের প্রকৃত স্বব্ধপ নির্ধারণ এবং 
ফ্লোজিস্টন 1 মতবাদ মিথা। প্রতিপর 
করে দহন-ক্রিয়ার রাসায়নিক তথ্য 
আবিষ্কীরে চিরম্মরণীয়। জলের 
বালায়নিক গঠনের তথ্য বিগেষণ, 
আবহুতত্ব ও কষি-বিজ্ঞান বিষয়ক 
বহু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক গবেষণ!। 
ফরামী বিপ্লবের কালে বিপ্রবীদের 
বিচারে নিহত। 

জ্যাম্প ব্লযাক--ভূষা কালি; তেলের 
বাতি আলালে উপরের ঢাকনায় যে 
কালি জমে। তেলের অসম্পূর্ণ 
দহনের ফলে তার হাইড্রোকার্বন 1 
উপাদান বিশ্লিষ্ হযে এর উৎপত্তি 

শ্যামিন] 

ঘটে। রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা 
হলে! বিশুদ্ধ আলোট্রোপিক + 
কার্বন, বা কয়লা মার । 

ল্যান্ব, ডাঃ ভরু, ই -- মাকিন 
পদার্থ বিজ্ঞানী ; জন্ম 1919 থৃষ্টাবে, 
অগ্ভাপি (1961 থুল্টাব্ষ ) জীবিত। 
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা) 
পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা । ভা: পলিকার্প 
কুশের 1 সঙ্গে যুগ্মভাবে 1955 থুঃ 
নোবেল পুরস্কার লাভ। 

জ্যান্থার্ট _ আলোকের উজ্জ্লতা 
পরিমাপের একক বিশেষ। যে-সব 
প্রতিফলক-তল থেকে আলোক- 
রশ্মি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়, 
তাঁর উজ্জ্বলতা ব1 দীপ্চির পরিমাণ 
নির্ধারণ করবার জন্যেই বিশেষভাবে 
এই “ল্যান্থাট? একক ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। এবধপ কোন তলের ওজ্জল্য 
এক ল্যান্বার্ট হবে যদি এক 
ক্যাণ্ডেল।? পরিমাণের আলোক- 
পাতে সেই তলের এক বর্গ সেপ্টি- 
মিটার পরিমিত স্থান থেকে এক 
লুমেন 1? আলোক প্রতিফলিত হয়। 

ল্যামিন! _- কোন পদার্থের পাত লা 
স্তর বা পর্দা। “ল্যামিনেটেড, অর্থে 
পাতল! পর্দার মত মিটে পরিণত 
করা কোন পদার্থ বুঝায়, যেমন-- 
“ল্যামিনেটেড টিল' বললে ইম্পাতের 
বিশেষ পাত.ল! সিট বুঝায়; ল্যামি- 
নেটেড প্রা্যান্টিক 1 মানে কাগজের 
মত পাত ৷ প্র্যাহিকের পাত। 



ল্যারিংস 

ল্যারিংস _- শ্বাস-নলের উধ্বভাগের 
প্রায় ছু'ইঞ্চি পরিমাণ অংশ; এটা 

ও একটাহাড়ের খাচর 
মত, যার মধ্যে 
আমাদের বাক যন্ত্র 

অবস্থিত। হঠাৎ 
ঠাণ্ডা লাগ! বা অন্য 
কোন কারণে শ্বাঘ- 

নলের এই ল্যারিংস 
অংশের ক্ষীতি ব। 
প্রদাহজনিত রোগকে ল্যারিংস 

ধলা হয় ল্যারিঞ্জাইটিস, যাঁতে 
লোকের স্বরভঙ্গ হয়। 

এ] 

ডি, ফ্রেডা্রিক __ বুটিশ পদার্থ 
বিজ্ঞানী, জন্ম 157 খৃন্টাব্ধে, অগ্য।পি 
(1961 খুঃ) জীবিত। অধ্যাপক 
রাদ্দারফোডের 1 অধীনে পরমাণু 
বিজ্ঞানের বিশেষ গবেষণ।। পদাথের 
তেজক্ষিয়তা(রেডিওম্যার্কিভিটি 1) 
ও আইমোটোপ 1 সম্বদ্ধে বহু মুল্য- 
বান তথ্যাদি আবিফার। 192] 
থুস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ। 
সফট আয়রন -- বিশুদ্ধ নরম 
লোহা; ষে লোহার মধ্যে কার্বন ব! 
অন্য কোন পদার্থ প্রায় থাকে ন|। 
উপযুক্ত পরিমাণে কার্বন মিশ্রিত 
করলে এরূপ লোহা কঠিন হিলে? 
পরিণত হুয়। এই সফট আয়রন, বা 

3809 সফট সোপ 

কাঁচা লোহায় চৌম্বক শক্তি ট্িলের 
মতস্থায়ী হয় না) চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে 
সরিয়ে নিলে এর মধ্যে পূর্ব-সপ্জাত 
চৌম্বক ধর্গ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ 
লোপ পায়। সফট আয়রনে অস্ত্র- 
শঙ্খ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরি হয় না; 
হলেও, তা তীক্ষপার হয় না এবং 
সহজেই ক্ষয়ে যায়। এ-লোহ। 
আর্মেচার1 প্রভৃতি কোন কোন 
য্ত্রাংশে ব্যবঙত হয় মাত্র। 

। জফট ওয়াটার _-মুহ জল; ষে 
জলে সাবান গুললে সঙ্গে সঙ্গে ফেনা 
হয়, এবং অল্প সাবানেই বন্ত্রাদি ভাল 
পরিষ্কৃত হয়ে থাকে । জলে ক্যাঁল- 
সিয়াম 1, ম্যাগ্সেশিয়াম 1, আয়রন 
প্রভৃতি ধাতুর কোন ন্ট ? দ্রবীভূত 
থাকলে সেরূপ জলে সাবানের 

£ঙ্গে ওই সব সপ্টের রাসায়নিক 
ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন অদ্রাব্য পদার্থ 
জন্মায়; সাবানে ভাল ফেন। ওঠে 
ন1, যথেষ্ট সাবানেও কাপড় চোপড় 
তেমন পরিষ্কার হয় ন।। এরূপ 
ধাতব সন্ট মিশ্রিত জলকে বলে 
হার্ড-ওয় টার ?, বাংলায় বলে 'খর 
জল” । উল্লিখিত কোন রকম ধাতব 
সণ্ট বজিত মোটামুটি বিশুদ্ধ জলকে 
বলে সফউ ওয়াটার। 
সফট (সাপ -_াবভিন্ন ফ্যাটি 
আমিডের1 পটান্য়াম সণকে 
বলে 'সফট সোপ” । চবি ও উদ্ভিজ্ 
তেলের সঙ্গে কম্টিক পটাসের ? 

বালীয়নক মিলনে এ-জাতীয় নরম 



স্ট সাইট 

সাবান তৈরি হয় । ফ্যাটি আসিডের 
সোডিয়াম সন্ট হলে সাধারণ 
সোপ1; যে সাবান আমরা 
সাধারণত: ব্যবহার করি । (স্তোপো- 
নিফিকেসন 1 )। 

সর্ট সাইট -_ মাইয়োপিয়। 1 । 
সর্ট সাক্কিট -_- তড়িং-চক্রের যে 
ক্রটির ফলে প্রয়োজনানুরূপ পথে 
তড়িআোত প্রবাহিত ন। হয়ে হুশ্বতম 

অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বাধামুকফ পথে 
প্রবাহিত হয়ে যায়। প্রদত্ত চিত্রে 
তড়িংউতস যেন একটা ব্যাটারি 1, 
বাজেনারেটর 11 এর ইলেক্টেড 1 
ছুট! তড়িং-পরিবাঁহী তারের দ্বারা 
সংযুক্ত করে একট! তড়িৎচক্র 

বাল্য (সাফিট 1) 
সম্পূর্ণ করা 

টি হয়েছে; যার 
টি? জি উপ ভিতরে তড়িৎ- 

স্রোত প্রবাহিত 
হয়ে বাতি জলছে। এখন ওই 
চক্রের পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্তে 
ক ও পবিন্দুদ্ধয় সহসা কোন কারণে 
যদি সংযুক্ত হয়ে পড়ে, (বা কোন 
তড়িৎ-পরিবাহী তারে যুক্ত হয়) 
তবে তড়িৎশ্োত হ্রশ্বতম ক-প পথে 

প্রবাহিত হবে, পূর্বের চক্র-পথে 
আর যাবে ন।ঃ ফলে বাতিও আর 
জলবে না। এনক্প অবস্থাকে বলে 

সট” সাঁকিট; তড়িং-শ্োত ক ও 
প বিন্দুতে সর্ট সাকিটেড', অথবা 
“মটেড' হয়েছে, এরূপ বল। হয়। 
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সম্ট ফেক 

সল -- যে-কোন কোলয়ড্যাল 
সলাসন ;( কোলয়েড 1 )। 

সল্ট (কেমিক্যাল ) -- রাসায়নিক 
লবণ; আযাসিড 1 ও বেসের? 

রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন যে- 
কোন যৌগিক পদার্থ। কোন 
বেসের ধাতব পরমাণু ( অথব! 
ধাতব প্রকৃতিবিশিষ্ট কোন রেডি- 
ক্যাল1) কোন আাসিডের হাই- 
ড্রোঙ্গেন-পরমাণুর বিচাতি ঘটিয়ে 
তার স্থান অধিকার করার ফলে যে 
যৌগিক পদার্ধ স্য্টি হয়) যেমন-_- 
সালফিউরিক আবিড (72904) ও 
সোভিয়াম হাইড্রক্সাইড, (907) 
মিলে উৎপন্ন হয় সোডিয়াম সাঁল- 
ফেট (42504) সন্ট। এরূপ 
পটাসিয়াম ক্লোরাইড (01), 
ক্যালসিয়াম কার্বনেট (08005) 

ইত্যাদি এক-একট] সন্ট। 

সল্ট, (কমন ) -_ সাধারণ খাগ্া- 
লবণকে বলে “কমন সপ্ট'; যার 
রাসায়নিক নাম হলে। সোডিয়াম- 
ক্লোরাইড (৪01) পোডিয়াম ও 
ক্লোরিনের রাপায়নিক মিলনে উৎপন্ন 
সল্ট; যে লবণ আমর! খাই। 

' জপ্ট কেক -_ অবিশুদ্ধ সোডিয়াম 

ূ 

। 

সালফেট, ৪204.10780) সন্ট 

মসোডা।1, বা সোডিয়াম কার্বনেট 

তৈরির বিশেষ এক পদ্ধতির প্রথম 
পর্ধায়ে যে জমাট-বীধ1 ্কটিকাকার 
পদার্থ পাওয়। যায়। (লেব্র্যাঙ্ক 
প্রোসেস। )। 



সন্ট পিটার 

সপ্ট পিটার --: ধাকে সাধারণতঃ 

বলে নাইটার 1; রাসায়নিক নাম 
পটাসিয়াম নাইট্রেট 1, (চ0305)। 
বাংলায় একে বলে 'সোবা”। বাজি- 
বারুদ প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ তৈরি 
কতবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। আবার 

“চলি সল্টপিটার” 1 হলো সোডিয়াম 
নাইট্রেট (বিজব05)। 

জগ্ট অব লেমন -_ পটাসিয়াম 
কোয়াড়কালেট, চ780405, 
2750 নামক রাসায়নিক পদার্থের 
বিশেষ নাম। এক প্রকার সাদ। 
স্কটিকাঁকার বিষাক্ত পদার্থ, জলে 
বিশেষ দ্রবণীয়। বিরঞক পদ্দার্থ হিসেবে 
এর জলীয় দ্রব দিয়ে জামা-কাপড়ের 
কালির দাগ সহজে তোলা যেতে 
পারে। 

সল্ডার -- ধাতব পদার্থের বিভিন্ন 
অংশ পরম্পর জোড়া লাগাবার 

জন্যে বাবহৃত নিয়-গলনাংকবিশিষ্ট 
বিশেষ বিশেষ সংকর ধাতু; যা অল্প 
তাপে সহজে গলে গিয়ে ধাতব 
জোড়ামুধে লেগে যায়। একে 
বাংলায় বলে বাং ঝাল । সাধারণতঃ 

সীস। ও টিন বিভিন্ন অন্গপাতে মিশিয়ে 
“সফট সল্ডার? তৈরি হয়। আর 
এক রকম সন্ডার তামা ও দস্তা 

মিশিয়ে তৈরি হয়ে থাকে, যাকে বলে 
£ত্রেজিং জন্ডার”। ধাতব পদার্থ 
এভাবে জোড়া লাগাবার বিশেষ 
প্রক্রিয়াকে বলে জন্ডারিং। 

অলিউট --ত্রাব্য পদার্থ । সাধারণত; 

যে তরল পদার্থের মধ্যে অপর কোন 

সলিড স্েট 
শশা 

কঠিন, তরল বা৷ গ্যাসীয় পদার্থ 
ভ্রবীতৃত হয়ে সল্যুসনের 1 সৃষ্টি করে 
তাকে বলে সঙ্গভেগ্ট, অর্থাৎ ভ্রাবক 
পদার্থ; আর ওই দ্রবীভূত পদার্থকে 
বলে সঙ্গিউট, বাংলায় বলে দ্রাব্য 
পদীর্থ। চিনির রসে জল সল্ভেপ্ট 
ব। দ্রাবক, চিনি সলিউট বা ভ্রাব্য, 
আর ওই রস হলো সলুাসনঃ অর্থাৎ 
চিনির জলীয় দ্রব ব৷ দ্রবণ। 
সলিড আ্যাঙ্গেল - সাধারণ 
জ্যামিতিক কোণ, ব। আযাঙ্গেল হলো 
বৈখিক, বা সামতলিক কোণ ;যা 
ডিগ্রিতে পবিমিত হয়। পক্ষান্তরে 
কলার মোচা আকৃতিবিশিষ্ট কোন 
জিনিসের নুস্স্ দিকট| কাটলে 'সলিড 

আাঙ্গেল, 
" অ থা ৎ 

নিরেট বা 
৬. আয়তনিক 

॥ বর্ণ ইঞ্চি 
কোণ, হি 

সলিড আযাঙ্গেল হয়ে থাকে 
( চিত্র 1)। এরূপ আয়তনিক কোণ 
পরিমাপের একক হলে। এমন একটা 
'সলিড কোণ” ধার কৌপিক ব্যাসার্ধ 
(রেডিয়াস 1), অর্থাৎ কোপটির 
গভীরতা হবে এক ইঞ্চি এবং সমতলে 
কতিত বৃত্তাকার মুখের আয়তন হবে 
এক বর্গ ইঞ্চি। 
সলিভ স্টেট -- পদার্থের কঠিন 

পদার্থের অবস্থা; যে অবস্থায় 
সংগঠক অণুগুলে! তাদের পারম্পনিক 
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আকর্ষণের ফলে দুঢ়-সংবন্ধ হয়ে তার 
আঁকাঁর-আয়তন নির্দিষ্ট রাখে। তাপ, 
চাপ প্রভৃতি বাইরের কোন শক্তির 
প্রয়োগ ব্যতীত কঠিন পদার্থের 
আকারের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে 
না। যদ্দিও তরল ও বায়বীয় অবস্থার 
মত কঠিন অবস্থায়ও পদার্থের অণু- 
গুলো! নিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে; তবে 
কঠিন পদার্থে এই আণবিক স্পন্দন 
স্থিরাবস্থার ছু"দিকে অতি সামান্য 
সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে বলে 
অণুগ্ডলো পরম্পরকে ছেড়ে যেতে 
পারে না। এ-জন্েই কঠিন পদার্থের 
নিদি্ট আকার অপরিবর্তিত থাকে। 
কঠিন পদার্থের আণবিক গঠন সম্বন্ধে 
এরূপ যুক্তির অবতারণ1 করা হয়েছে 
( চেঞ্জ অব স্টেট 1)। 

সলিড - বিভিন্ন কঠিন 
পদার্থের একীভূত সংমিশ্রণ। বিভিন্ন 
ধাতুর সংমিশ্রণে ঘে-সব সংকর ধাতু 
উৎপন্ন হয় তাদের বলে ওই ধাতু- 
গুলোর “সলিড সলুমসন'। অবশ্য 
তরল পদার্থের মধ্যে কঠিন পদার্থের 
ব্রবণ, অর্থাৎ একীতত সংমিশ্রণকেই 
সাধারপত: সলুমসন 1 বলা হয়। 

সলিভিফাইং পয়েন্ট -_ শ্বাভাবিক 
বামুমণ্ডলীয় চাপে কোন তরল পদ্দার্থ 
যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (টেম্পারেচার 1) 
জমে গিয়ে কঠিন অবস্থায় বূপান্তবিত 
হুয়। তরল পদার্থ সবটা জমে সম্পূর্ণ 
ক্ূুপে কঠিনাকার না হওয়। পর্যস্ত এর 
খই উফ্তার, অর্থাৎ 'সলিডিফাইং 

313 

| 
র 
ৃ 
ূ 
র 

ৰ 
| 

সলিষ্টিস 

পয়েন্টের কোন পরিবর্তন ঘটে না, 
একই থেকে যায়। একই বায়বীয় 
চাপে প্রত্যেক তরল পদ্দার্থের এই 
'সলিডিফাইং পয়েপ্ট” সর্বদা সুনির্দিষ্ট 

থাকে (মেণ্টিং পয়েন্ট 1)। 
সলিনয়েড--কোন গোলাকার দণ্ডের 

গায়ে ধাতব তার জড়িয়ে যেরূপ 
তারকুগুলী তৈরি হয়। ওই তারের 

রা মাধ্যমে তড়িৎ- 
শ্লোত প্রবা- 

করলে 
23 কুগ্ডলী ধ 

অভ্যস্ত 
ডা ক একট। চৌম্বক ক্ষেত্রের 
স্থ্রি হয়েথাকে। এর ফলে কোন 
লৌহদণ্ড ওই তার-কুণগ্ডুলীর মধ্যে 
প্রবিষ্ট করে রাখলে সেট চৌনম্বক- 
শক্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। 

সলির্টস্ _- পৃথিবী হুর্যের চার- 
দিকে একট! ডিম্বাকার কক্ষপথে 
প্রতি বছরে একবার পরিভ্রমণ করে। 
এর ফলে পৃথিবীতে খতু পরিবর্তন 
ঘটে। এভাবে সম্বৎসরে পৃথিবী সুর 
থেকে ছু'বার সবচেয়ে দূরবর্তী হয়। 

পৃথিবীর 'সলিষ্টিস' অবস্থান 
পৃথিবীর এই ছুই অবস্থানের ছুটি 
দিনকে বল! হয় সলিঠিস্, বা “অয়নান্ত 
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দিন” 5 2] জুনকে বলা হয় উত্তর 
অয়নাস্ত দিন, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে 
সর্ষের উত্তরায়ন পথের শেষ দিন 

(সামার সলিট্টস 1): আর 22 
ডিসেম্বর হলে! “দক্ষিণ অয়নাস্ত দিন? 

(উইন্টার সলি্টিস)। উত্তর- 
অয়নাস্ত দিনে মধ্যাহৃকাঁলে কর্কট- 
ক্রান্তিতে (ট্রপিক- অব - ক্যান্সার, 
অর্থা২ 234 উত্তর অক্ষ-রেখ! ) 
অবস্থিত পৃথিবীর দকল স্থানে সুর্য 
ঠিক মাথার উপরে থাকে; আবার 
দক্ষিণ অয়নীস্ত দিনে মকর-ক্রাস্তিতে 
(টপিক-অ ব.ক্া প্রিকর্ণ, 23৭ 
দক্ষিণ-অক্ষরেখা ) অবস্থিত সকল 
দেশে মধ্যাহৃকাঁলে সুধ ঠিক মাথার 
উপরে থাকে । ( ইকুইনক্স 1 )। 

ন-- যে তরল পদাণের মধ্যে 

এক ব। একাধিক পদার্থ দ্রবীভূত 
অবস্থায় রয়েছে । সাধারণত; তরল 

পদাথের মপ্যে কোন কঠিন পদার্থ 
গলে গিয়ে সবত্র সবভাবে পরিব্যাপ্ত 
থাকলে তাকেই বল হয় সল্যুসন; 
বাংলায় বলে দ্রব, বা দ্রবণ। অবশ্য 
তরল পদার্থের মধ্যে গ্যাশীয় পদার্থের 
সলাসনণ হতে পারে। আবার 

ছুই বা ততোধিক কঠিন পদার্থের 
মিশ্রণে যে সংকরধাতু (আযালয় 1) 
উৎপন্ন হয়, অথবা কঠিন পদার্থের 
মধ্যে গ্যামীয় পদার্থ পরিশোধিত 
হলে তাকেও এক রকম সলুসন বলা 
যেতে পারে ( সপ্দিভ সলুসন 1)। 

জঙ্যুবিলিটি--কোন নিদিষ্ট উফ্ণতায় 
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নিদিষ্ট পরিমাণ সল্ভেণ্টের + মধ্যে 
যে সর্বোচ্চ পরিমাণ সলিউট 1 ভ্রবী- 
ভূত থাকতে পারে, ভার অন্থপাতকে 

ওইসলিউটের সলাবিলিটি,বা দ্রাব্যত। 
বলে। সাধারণতঃ স্বাভাবিক বামু- 
মণ্ডলীয় উষ্ণতায় 100 গ্র্যাম সল্- 
তেণ্টের ( যেমন, জলের ) মধ্যে ফত 
গ্র্যাম সলিউট (যেমন, চিনি বা লবণ) 
দ্রবীভূত থাকতে পারে তাকেই 
ওই সলিউট পদার্থটার সলুযুবিলিটি, 
অথাৎ দ্রব্ত। বল। হয়। 

সাইক্রোট্টন__উচ্চ শক্তিশালী বিভিন 
তড়িংকণিকা (যেমন -_ আল্ফ! 
প[টিক্ল, প্রোটন, নিউটন ? প্রভৃতি 
উৎপাদনের জন্যে উদ্ভাবিত এক রকম 
জটিল যন্ত্র। যান্ত্রিক কৌশলে প্রচণ্ড 
গতি সঞ্চারণের ফলে এ-সব আয়- 
নায়িত কণিকাগুলো লক্ষ লক্ষ 
ইলেক্টন ভোন্ট'1 শক্তিবিশিষ্ট হয়ে 
ওঠে। এরূপ শক্তিশালী কণিকার 
আঘাঁতে পদার্থের নিউক্রিয়াস! 

1 ) ভেঙ্গে 

ফেল। সম্ভব 

হয়। এভাবে 

সোডিয়াম 1 
প্রভৃতি কোন 

কোন পদা- 
থের নিউ- 

সাইক্লোন ক্রিয়াপ বিভা- 
জনের (ফিসন1 ) ফলে পদার্থট! 
সঙ্গে সঙ্গে তেজক্িয়, অর্থাৎ রেডিও 
আকটিভ1 হয়ে ওঠে; আবার 
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কোন কোন ক্ষেত্রে এক পদার্থ থেকে 
অন্য পদার্থের স্থ্টি হয় ( ট্রান্সমুটেসন 
অব এলিমেপ্ট 1 )। সাইক্লো্টন 
মন্ত্রের মুল ব্যবস্থা মোটামুটি একপ : 
ইংরেজী [0 অক্ষরের অনুরূপ আকৃতি- 
বিশিষ্ট শুন্তগর্ভ ছুটি অর্ধবৃত্তাকার 
ইলেক্টেোডভের উপরে-নিচে ছুট] অতি 
শক্তিশালী তড়িচ্চ,স্বক স্থাপিত হয়। 
ওই ইলেক্টেড-দ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ বাযু- 
শহ্য ঘূর্ণায়মান পথে প্রবিষ্ট তড়িৎ 
কণিকাগুলো বহিস্থ ওই শক্তিশালী 
তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে বৃত্তা- 
কারে ঘুরতে থাকে | এই অর্ধবৃন্তাকার 
ইলেক্টেশাডকে বলে এডি; বৃহত্তর 
তরঙ্গ-নৈর্ঘাবিশিষ্ট বেতার-তরঙের 
প্রভীবে এই ছুটা1 ডি-র অভ্যন্তরে 
বৃন্তাকারে ঘূর্ণনশীল ওই তড়িং- 
কণিকাগুলো ক্রমশ: ত্বরান্বিত হতে 
থাকে । এরূপ পঞ্চরণের ফলে এ- 

গুলো ক্রমাগত দ্রুত গতিশীল হতে 
হতে ক্রমে উচ্চ তড়িৎ-বিভব বিশিষ্ট 
হয়ে ওঠে । এভাবে উপযুক্তরূপে 
শক্তিশালী হলে শেষে এদের প্রচণ্ড 
সংঘাতে পদার্থের কিসন 1 ঘটানো! 
সম্ভব হয়ে থাকে। 

ক্লান __ ঘূর্ণীবাত্যা। বাযুমণগ্ডুলে 
একদিকে ঠাঁও। ও ভারী বাযু-প্রবাহ 
এবং অপরধিকে উষ্ণ ও হাল্ক। বাঁযু- 
প্রবাহের মুখামুখী সংঘর্ষ ঘটলে 
স্থানীয় বায়ুর চাপ সহসা! বেড়ে যায়, 
আর পরস্পরের বিপরীতমুখী চাপে 
বায়ুতে প্রচণ্ড ঘূর্ণন ও আলোড়ন 
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দেখা দেয়। এই ঘৃপিত বাযু-প্রবাহ 
প্রচণ্ড গতিতে একদিকে ছুটে চলে। 
ঘূর্ণীবাত্যার চলার পথে বিরাট 
ধ্বংসলীল! ঘটে। পৃথিবীর আবঙ্তনের 
সঙ্গে বায়ুর এই ঘুণিপাকের বিশেষ 
সম্পর্ক আছে; উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণী- 
বাত্যায় বায়ুর বূর্ণন হয় বামাব্তী 
(আটিক্লক-ওয়াইজ ) এবং দক্ষিণ 
গোলাধে হয় দক্ষিণাবর্ী। পৃথিবীর 
পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্রতীরবর্তা দেশেই 
সাধারণত; ঘুণীবাত্যার সংখ্য। ও 
প্রচণ্ডত। বেশি লক্ষিত হয়। 

সাইটোগ্লাজম -_ উদ্ভিদ-কোধের 
অস্তবত্তা বিশেষ একটি তরল জৈব 
উপাদান 3 খাকে প্রথম অবস্থায় বলে 

প্রোটোপ্লাজ ম 1. অথব। জৈব পঙ্ধ”। 
ক্রমে আয়তন বৃদ্ধির পরে কোষের 
নিউক্রিয়াদ, ব। কেন্দ্রীন-বন্ত এবং 
কোষ-প্রাচীরের মধ্যবতা অংশে যে 
তরল জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয় তাকে 
বলে সাইটোপ্লাজ ম.; এবং এর মধো 
ভাসমান অবস্থায় থাকে উদ্দিদের 
প্র্যান্টিভ 1 কণিকাসমৃহ, আর তাদের 
মাঝে মাঝে থাকে শৃন্ধস্থান ব| 
ভ্াযাকুয়োল। 

সাই ট্রক অযালিড -_ সাদ। স্বটিকা- 
কার একটি জৈবআযদিভ,0878077 
বিভিন্ন অসন্বাদযুক্ত বলের, বিশেষতঃ 
লেবুর রম থেকে যথেঞ্ পাতয়া যায়। 

টক লেবুর রসে প্রায় 6% সাই ট্রক 
আযামিড থাকে । নান! রকম অল্স- 
ত্বাদী স্বাস্থ্যকর পানীয় প্রদ্তত করতে 
আযাপিডট। ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
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সাইফন -- সাধারণ এক রকম 
পপি সর 

তরঙ্গমাল৷ এসে কানের পর্দা স্পন্দিত 
যর বিশেষ, ধার সাহায্যে কোন 
পাত্রের তরল পদার্থ নিয়তলে রক্ষিত 
অপর কোন পাত্রে শ্বয়ংক্রিয়ভাবে 
স্থানান্তরিত কর। যায়। সাধারণ 
সাইফন কাচের ব| রাবারের একটা! 
বক্রনল মাত্র। ওই নলটা তরল পদার্থে 
সম্পূর্ণরূপে ভর্তি করে তার একমুখ 
উচ্চতর পাত্রের তরল পদার্থে ডুবিয়ে 
দ্বেওয়। হয়। পাত্রটার তরল পদার্থের 
উপরিভাগে যে স্বাভাবিক বাযু- 
মগ্ডলীয় চাপ পড়ে, তারই প্রভাবে 
ওই তরল পদার্থ নলপথে উপরে উঠে 

যায় এবং ধীরে ধীরে নিয্নতল পাত্রের 
ই মধ্যে পড়তে থাকে। 

সাইফনের নল তরল 
পদার্থে ভবতি করে 
সম্পূর্ণ বায়ুশৃন্ত করা 
দরকার; নলের মধ্যে 
সামান্ত বামু থাকলেও 

সাইফন ক্রিয়াশীল ছয় না। সচরাচর 
কাচ বা রাবারের নল দিয়ে এরূপ 
সাইফন ব্যবস্থা কর! হয়। এক 
পাত্রের তরল পদার্থ সাইফনের এই 
সহজ ব্যবস্থায় অনায়াসে অন্থ পাত্রে 

স্থানান্তরিত কর! সম্ভব হয়ে থাকে। 
সাউন্ড -- শব । আঘাতে বা অন্য 
কোন কারণে কোন বস্তর বিশেষ 
দ্রুত কম্পনের ফলে সংলগ্ন বামুতে 
পর্যায়ক্রমিক চাপ-বৈষম্য ঘটে ; ফলে 
সংলগ্র বাসুতে এক রকম তরজের কৃষ্টি 

হয়। বাযুর মাধ্যষে প্রবাছিত এই 

করে শবের অনুভুতি জাগায়। 
বাযু-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যার উপরে 
শোতার কানে শবের অনুভূতি হছওয়া- 
না-হওয়া নির্ভর করে ( অডিবিলিটি 
লিমিট 1)। বায়ুর মাধ্যমে শবা-তরক্গ 
লঙ্গিচিউডিন্তাল 1 গতিতে প্রবাহিত 
হয়ে শ্রোতার কাণে এসে পৌছায়। 
তরল পদার্থের মাধ্যমেও শব্ব-তরঙ্গ 
প্রবাহিত হয়ে থাকে, তবে তা 
অপেক্ষাকৃত মৃদু । শবের তীব্রতা 
ও গতি তার মাধ্যমের প্রকৃতি ও 
তাপমাত্রার উপর অনেকাংশে নির্ভর 
করে। বাতাসে শব-তরঙ্গের গতি 
(০ সে্টগ্রেড উষ্ণতায়) প্রতি 
সেকেণ্ডে 1120 ফুট, বা 332 মিটার) 
ঘণ্টায় প্রায় 760 মাইল। 

সান -_- ক্র্য; জ্যোতিষ বিশেষ । 
অনস্ত মহাশূন্যে ভাসমান একটা 
স্থববিশাল জলস্ত গ্যাসীয় পিগু। হৃর্যের 
চারদিকে আমাদের পৃথিবীসহ সব 
গ্রহগুলো (সোলার সিস্টেম ) 
আপন-আপন উপবৃত্ত কক্ষপথে ক্রমা- 
গত ঘূরছে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 
মোটামুটি 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল। 
সৌবরপিণ্ডের ব্যান প্রায় 8 লক্ষ 66 
হাজার মাইল; এর ওজন (মাস 1) 
2১৯1051 টন বলে হিসাব কর! 
হয়েছে । স্ধের বিভিন্ন অংশের 
উষ্ণত1 গড়ে প্রায় 5700” সেপ্টিগ্রেড 
হবে। হুর্ধের অভ্যন্তরে তার গ্যাসীয় 

। উপামানগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত 
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পারমাণবিক ভাঙ্গা-গড়া চলছে; জাবজয়েল-_পৃথিবীর উপরিভাগের 
বিশেষতঃ হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোর 
ফিউসন 1 প্রক্রিয়ায় ছিলিয়াম 1 
গ্যাস স্ৃট্টি হচ্ছে; তা আবার 
হাইড্রোজেনে রূপান্তরিত হুচ্ছে। 
এ-সব প্রক্রিয়ার ফলে অহরহ প্রচণ্ড 
শক্তির উদ্ভব হওয়ায় সের উষ্ণতা 

বজায় রয়েছে, কোটি কোটি বছর 
ধরে সুর্য এত প্রচণ্ড তাপ ছড়িয়ে 
চলেছে। ৃর্য-রশ্মির স্পেক্টাম 
আনালিসিস ' ( বর্ণালি বিশ্লেষণ ) 
প্রক্রিয়ায় জানা গেছে, পৃথিবীতে 
যেসব মৌলিক পদার্থ আছে তার 
অধিকাংশই স্র্ধের অভ্যন্তরে গ্যাসীয় 
অবস্থায় বর্তমান । 

সান স্পট -- সৌর কলঙ্ক; বিশেষ 
ব্যবস্থায় স্থর্ষ-গোলকের উপরিভাগে 
যে-সব অনুজ্জল স্থান লক্ষিত হয়। 
চারিপ্দিকের ওজ্জল্যের তৃলনায় ওই 
সব স্থান নিম্রভ হওয়ায় কালে! 
দাগের মত দেখায়। মনে হয়, 

সুর্যের নিজ্রম্ব একট আবত'নের 
ফলে ওই সব সৌর-কলক্কের স্থান 
পরিবতন ঘটে থাকে, সংখ্যারও 
হাস-বৃদ্ধি ঘটে। মোটামুটি প্রতি 
11 বছর পরে-পরে পৃথিবী থেকে 
সর্বাধিক সংখ্যক মসৌরকলঙ্ক দৃষ্ট 
হয়ে থাকে। নৈসগিক কারণে সৌর 
কলঙ্কের সংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
পৃথিবীতে স্যাগ্নেটিক স্টর্মের 1 তীব্রতা 
এবং অরোরা বোরিআ্যালিসের 1 
ওজ্জল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। 

নরম ম্বত্তিকা-স্তর ও নিয়বর্তী কঠিন 
শিলা-স্তরের মাঝে বালুকাও প্রত্যরাদি 
মিশ্রিত যে বিশেষ সছিত্র মৃত্তিকা- 
স্তর রয়েছে। ভূগর্ভের এই ত্যরেই 
ভৃপৃষ্ঠের পরিশোধিত জল সঞ্চিত ও 
প্রবাহিত হয় (সাবসয়েল ওয়াটার) 
এবং নলকৃপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ এই 
জলই উত্তোলিত হয়ে থাকে । 

সারিমেট--উদ্বায়ী (ভোলাটাইল 1) 
পদার্থের কঠিনীভূত বাম্প। কপূর 
নিশাদল, (শ্যাল্ আমোনিয়াক 1) 
প্রভৃতি উদ্ধায়ী পদার্থ সামান্য 
উষ্ণতায়ই দ্রুত বাম্পীতৃত হয় এবং 
আবদ্ধ পাত্রের উপরিভাগের শীতল 
গাত্রেজমে পুনরায় কঠিন হয়, একেই 
বলে সারিমেট। এই সার্রিমেসন 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে অবিশুদ্ধ উদ্বায়ী 
পদার্থ বিশ্রদ্ধ কর! হয়ে থাকে। 

সার্কল -- বৃত্ত; কোন স্থির বিন্দুর 
সমদুরবর্তীভাবে অপর কোন বিন্দুর 
সঞ্চরণ-পথের ( লোকাস ) দ্বার। 

সীমাবদ্ধ গোলাকার ক্ষেত্র। ওই 
স্থির বিন্দুকে বলে বৃত্তের কেন্দ্র, 
বা সেপ্টার ; আর ওই গোলাকার 
মঞ্চরণ-রেখাকে বলে বৃত্তের পরিধি, 
ব। সার্কল্ষারেন্দ। কেন্দ্র থেকে 
পরিধি পর্যস্ত সরল রেখাকে বলে 
ব্যাসার্ধ বা রেডিয়াস; এই ব্যাপার্ধ 
রেখা উভয় দিকে পরিধি পর্যন্ত 
বিস্তুত হলে তাকে বলে বৃতের 
ব্যাস, ব! ভায়মেটার। পরিধির 
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যে-কোন ছুটি বিন্দুর সংযোগকারী 
সরল রেখাকে বলে বৃত্তের জ্যা, ব 
কর্ড। কোন বৃত্তের পরিধি 2ম 
এবং ক্ষেত্রফল -_ 27; এখানে 
হলে। ব্যাপার্ধ, ব। রেডিয়াম এবং « 

(পাই 1) হলে। একটি নির্দিষ্ট রাশি, 

318 পাল্ফার 

ক্থইচ বমিয়ে গ্রয়োজনানুলারে 
তারের সংযোগ উন্মুক্ত ও সংযুক্ত 
করে “ওপেন সার্কিট ও “ক্লোজড 
সার্কিট, করা হয়। এই ব্যবস্থায় 
তড়িৎ-প্রবাহ ইচ্ছানুষায়ী পত্রিচালিত 
বা বন্ধ কর] সম্ভব হয়ে থাকে । 

_314159"- - প্রায় 22/7। 

সাকিট (ইলেন্টি.ক্যাল) __ 
তড়িৎ-চক্র ; ভড়িৎপ্রবাহের সম্পূর্ণ 

সারকোম! -_ দূষিত মাংস-পেশীর 
বুদ্ধি; ক্যান্সার রোগে যেমন হয়। 

ৃ 
ৃ 
ৃ 

র সার্ড _ অনির্ণেয় বর্গমূল ; যেমন, 
চক্রাকাঁর গতিপথ | তড়িৎ-পরিবাহী 
ত!রের অবিচ্ছিন্ন পূর্ণ চক্রাকার 
মাধ্যমে ভড়িৎ-প্রবাহ সম্ভব হয়ে 
থাঁকে। যদি তন্ডিৎ-ম্বোত কোন 
ব্যাটারি বা জেনারেটর থেকে 

বেরিয়ে ভড়িৎ-পরিবাহী পাতব 
তারের মাধ্যমে ঘুরে পুনরায় উংসে 
ফিরে আসে, অর্থাৎ উৎসের পজিটিভ 
ও নেগেটিভ ইলেক্টেণডদ্বয় 1 অবি- 

নী] 
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চ্ছিন্নভাঁবে সংযুক্ত হয়, তবেই একটি 
সম্পূর্ণ তড়িৎ চক্র বা সাঁকিট রচিত 
হবে। তড়িত্প্রবাহ একই তারের 
মাধ্যমে উৎন থেকে বানের ফিলামে- 
ণ্েের 1 ভিতর দিয়ে আবার ব্যাটা- 
রিতে ফিরে এলেই লাফিট সম্পূর্ণ হয়, 
ও বাতি জলে । সার্কিটের এক স্থানে 

[ 

/5, বা %7, অর্থাৎ 5-এর, বা 
7-এব বগমূল। যে রাশি স্ুনিদিষ্ট- 
ভাবে নির্ণয় কর! যায় না। 

সাল্ফাইভ -- বিভিন্ন ধাতব বা, 
অধাতব মৌলিক পদার্থের সঙ্গে 
সাল্কারের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন 
ঘিপাক্ষিক (বাইনারি 1) যৌগিকের 
সাধারণ নাম। সাধারণতঃ বিঠিন্ু 

পণাথের সঙ্গে আমিড-ধমী হাই- 
ড্রোৌজেন সাল্ফাইডের (755) ? 
বাক্রয়ায় এট। উৎপন্ন হয়। 

সাল্ফার -- গন্ধক, মৌলিক অধাতব 
পদদাথ; পারমাণবিক ওজন 3200, 
পারমাণবিক সংখ্য। 16. (আযাট,মক 

নাহ্থার 1+)। বিভিন্ন ধাতব পাই- 
বাইট 1 খনিজ থেকে গন্ধক নিষ্কাশিত 

হয়ে থাকে ঃ যেমন- আয়রন পাই- 
রাইট, ০9০১ কপার পাইপ্ীইট, 

04598, (যাকে বলে “ফুল্স 
গোন্ড' )। আবার কোন কোন 

দেশের ভূগর্ডে বিশুদ্ধ সাল্ফারের 
স্তর রয়েছে; “ফ্রাল পদ্ধতিতে 

উত্তপ্ত জল পাম্প করে নলপথে 
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প্রবেশ করিয়ে সেই সালকার গলিয়ে 
উপরে তোলা হয় । পদার্থ নীলাভ 
শিখায় জলে, এবং আক্মজেনের সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে সাল্ফার ডাইমক্সাইড, 
909, গ্যাম উৎপন্ন করে। উত্তাপে 
বিভিন্ন ধাতুব সঙ্গে এর সংযোগে 
বিভিন্ন ধাতব “সাল্ফাইড' ঘৌগক 
উৎপন্ন হয়। সাল্কার বিভিন্ন আকারে 
(আলোট্রপি 1) থাকতে পারে - 
স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে 'রম্বিক' 

গঠনের স্কটিকাকারে, যাকে বলে 
আল্ফ। সাল্ফার। সাল্ফিউবিক 
আসিড ++, 72১0+, কাবন-ডাঁই- 
সাল্কাইড 1, ০3৪, প্রভৃতি প্রয়ো- 
জনীয় পদার্থের এটা একট। মুখ্য 
উপাদান। রাবার ভাল্ক্যানাহদজিং 1 
এবং বিভিন্ন ব্রগুক «এ রাসায়নিক 
পদার্থ তৈরি করতে, ইষনে, পোকা" 
মাকড়-নাশক হিসাবে এর বহুল 

ব্যবহার আছে। জীবন্ছের নানা 

আভান্রাণ টব ক্রিয়ায়5 এর 
প্রয়োজন অপরিহাধ। 

সাল্ফার ট্রাইঅক্লাইড _ সাদা, 
স্কটিকাকাঁর কঠিন পদার্থ 3098) 
জলের সঙ্গে এর রাপারনণিক মিলনে 
সাল্্উিবিক আলিড, 75504, 
উৎপন্ন হয়। 

সাল্ফার ডাইমক্সাইড -_ বর্ণহীন, 
শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধবিশিষ্ট গ্যাস, 
30৪%$ সাল্কার জালালে বায়ুর 
অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে 
এর উৎপত্তি হয়। গ্যাসট? পোকা- 
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মাকড় ধ্বংম করে। তরলীকৃত 
অবস্থায় হিমায়ক যম্ত্রে (রিফ্রি- 
জারেটর1 )ব্যবহত হয়ে থাকে । 

সালফার ড্রাগ _ সাল্্ফোনেমাইড, 
509. 1%, শ্রেণীর বিভিন্ন গঠনের 
জব রাঁনায়নিক যৌগিক । বিভিন্ন 
সব জীবাণু (ব্যার্টরিয়! 1 )-ঘটিত 
রোগের চিকিৎসায় বিশেষ ফলগ্রদ | 
সান্কাশিলেমাইড, প্রণ্টোসিল 1, 
প্রভ়ীত বিভিন্ন গধধ এই শ্রেণীর । 
এ গুল সাধারণভাবে সাল্ফ। 
ড্রাগস নামে পরিচিত। 

সাল্ফার পয়েণ্ট _- বাযুশৃন্য আবদ্ধ 
পাত্রে গাল্ফার, বা গন্ধক 118০ 
পেন্টিগ্রেড উঞ্ণতায় দ্রবীড়ত হয়; 
আর বাস্পীভৃত হয় 4416১ সেন্টি- 
“গ্রড উঞ্চতায়। এই ছুই উষ্ণতাকে 

বলে সাণ্ধার পয়েণ্ট। প্রামাণা চাপ 
( অর্থাত, ন্ট্যাপ্তাড আট্মক্ষিয়ারক 
প্রেণার 1) এবং এই দুই উঞ্ণতায় 
(তেম্পারেগার 1) যখাঞ্মেপধাখটার 

'তপল ও গ্যাপীয় অবস্থার স্থবিরতা! 
(ইঝুঠলিব্রিয়াম 1) র.ক্ষত হয়। 

_সাল্ফি উরাস আসি _ সালফার- 

1 

! 

] 
। 

] 
1 | 

1 
। 

ঘটিত একটি মু আমসিড 17,১০৪, 
সাল্ধার ডাহঅক্সাইডের, 50)2, 
জণার প্রবণ; সামাগ্ত আযস্ডধর়্ী। 
ধাতব ক্ষারের সঙ্গে এই আসিডের 
রাপায়শিক বিক্রিয়ায় জাল্ফাইট 
লবণ উৎপন্ন হয়। 

সাল্ফিউরিক আসিড-_সাল্কার- 
ঘটিত একট1তীব্র আসিছ) [75১০0+, 
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বাকে বলে 'অয়েল অব ভিটিয়ল+। 
বর্ণহীন, তৈলবৎ তরল পদার্থ। 
সর্বশিল্পে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় মুখ্য 
আযামিভ। অত্যন্ত জারকধর্মী। জৈব 
পদার্থ সব পুড়িয়ে দেয়। জলের 
সংযোগে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে তীব্র 
বিক্রিয়। ঘটে । সাল্ফারের বিভিন্ন 
বিক্রিয়ায় “লেড চেম্বার? ও “কন্ট্যাকট' 
পদ্ধতিতে তৈরি হুয়। এট] একট 
ঘ্বিক্ষারক (ডাইবেসিক 1) আযসিড, 
রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সালফেট 1 ও 
বাই-সাল্্ফেট ? সন্ট উৎপন্ন করে। 
অন্যান্য আপি প্রস্ততিতে, বিভিন্ন 
রাসায়নিক শিল্পে এবং আযাকুমূলে- 
টর? প্রভৃতি যন্ত্রে অত্যাবস্টক। 
প্রায়-নির্জল বিশুদ্ধ সাঁলফিউরিক 
আসিডকে বলে অলিয়াম 11 

সাল্ফিউরেটেভ হাইড্রোজেন-_ 
হাইড্রোজেন-সালফাই ড,725 নামক 
গ্যাসীয় পদার্থ; পচা ডিমের গন্ধযুক্ত। 
বর্ণহীন দাহা গ্যাস, সামান্ত আসিড- 

ধর্মী। ধাতব ক্ষারের সঙ্গে এর 
রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাল্ফাইড 1 
সণ্ট উৎপন্ন হয়। 

সাল্ফেট -সাল্ফিউরিক আসিডের 
বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পূর্ণ-শমিত বিভিন্ন 
লবণের সাধারণ নাম; এর অর্ধ- 
শমিত লবণ হলে! বাইপালফেট 1 
সণ্ট। আমোনিয়াম সালফেট, 
(বল £)990* নামক লবণটি কৃত্রিম 
সার হিসাবে বহুল পনিমাণে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে। 
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সায়েনাইভ -- হাঁঞ্ঞজুনিক 
(7073) আযাসিডের বিভিন্ন সপ্ট 1; 
যেমন, পটা সিয়াম সায়েনাইজ, 
7০ সায়েনাইড সণ্ট মাত্রেই 
তীব্র বিষাক্ত পদার্থ। পিল্ভার 
প্রেটিং1 প্রক্রিয়ায় এবং হ্বর্ণঘটিত 
খনিজ প্রস্তর থেকে বিশুদ্ধ সোন! 
নিষ্কাশনের জন্যে সায়েনাইড সণ্ট 
প্রয়োজন হয়। 

সায়েনেট --সায়েনিক (700) 
আযািডের সণ্ট 3 যেমন--পটাসিয়াম 
সায়েনেট, 70801 সব সায়েনেট 
সন্টগুলোই সায়েনাইড সণ্টের মত 
তীব্র বিষাক্ত পদার্থ। 

সায়েনোজেন -_- তীব্র বিষাক্ত 
বর্ণহীন গ্যাস, 052; এর রাসায়ু- 
নিক ধর্ম হালোজেনের 1 অনুরূপ । 
হালোজেন শ্রেণীর ক্লোরিন 1 গ্যাস 
যেমন বিভিন্ন ক্লোরাইড সন্ট স্যষ্টি 
করে, সায়েনাজেন ও তেমনই বিতিন্ন 
সায়েনাইড 1 সল্ট উৎপন্ন করে। 

সায়েনোটাইপ __ বুশ্রিপ্ট 11 
সায়েন্যামাইড -- একট] বর্ণহীন 

স্কটিকাকার রাসায়নিক পদার্থ, 
ব7০০বৈ$ হাইড্রোসায়েনিক ? 
আাসিডের বিক্রিয়ায় আআমোনিয়। 
গ্যাসের রাঁদায়নিক মিলনে গঠিত 
আযমাইড 1 শ্রেণীর সম্ট। অবশ্ঠ 
কেবল সায়েন্তামাইড বললে 
সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম সায়েন্যা- 
মাইড, 0৪089, বুঝায়। পদার্থটা 
আবার নাইট্রো-লাইম? নামেও 
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সম্পকীঁয় গবেষণার জন্য পপ্যালিও- 
বোটানি ইনগ্িটিউট' প্রতিষ্ঠা ও 
সঞ্চিত যাবতীয় সম্পত্তি দান। 

সি-ওয়াটার -_- সমুদ্রজল। লবণাক্ত 

পরিচিত, য! উদ্ভিদাদির পক্ষে একট! 
উৎকৃষ্ট রাসায়নিক সার। 

সাহাঃডাঃ মেঘনাদ _প্রথাাত ভারতীয় 
(বাঙ্গালী) পদার্থবিজ্ঞানী; জন্ম 
1893 খুঃ, মৃত্যু 1856 খুঃ। কলি- 
কাত বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডি. এস-সি। 
লগ্ুন ও বালিনে গণিত ও পদার্থ- 
বিজ্ঞানে গবেষণ! + 'কারন্নেগি গবেষণা 
বৃত্তি' লাভ। কলিকাতা ও এলাহা- 
বাদ বিশ্ববিচ্যা লয়ে অধ্যাপন]। 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি 
1934 থু: | রয়্যাল সোসাইটির ফেলে! 
( এফ. আর. এস) আস্তর্জাতিক 
জ্যোতিবিজ্ঞান সমিতির সদন্য। 
জ্যোতিবিজ্ঞানে অসামান্য দান এবং 
পদার্থবিজ্ঞানের বছ মৌলিক তথ্য 
আবিষ্ষারে বিপুল খ্যাতি। অপূর্ব 
সংগঠন প্রতিভ। ; বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি । 
সাহানি, অধ্যাপক রীরবল _-. 
ভারতীয় উদ্ভিদ্বিজ্ঞানী; পাঞ্জাবে 
জন্ম 1891 খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু 1949 খু: । 
লগুন বিশ্ববিস্ভালয়ের (উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানে) ডি. এস-সি। বেনারল 
ও পাঞ্জাব বিশ্ববিষ্যালয়ে অধ্যাপন1। 
লক্ষৌ বিশ্ববিদ্ভালয়ের উদ্ভিদবিদ্ধ। 
বিভাগের অধ্যক্ষ । উত্ভিদ-বিজ্ঞানে 
বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান $ উদ্ভিদের 
বিবর্তনবাদ সম্পকীয় গবেষণায় 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ। রয়্যাল 
সোসাইটির ফেলে! (এফ. আবর.এস)। 
শেষ জীবনে প্রাঈীনকালের উদ্ভিদ 

21 

সমুদ্রজলে লবণ ব্যতীত আরও নানা 
রকম ধাতব রাসায়নিক পদাথ 
দ্রবীভূত থাকে । মোটামুটি হিসেবে 
সমুদ্রজলে থাকে--জল 964, লবণ 

( কমন সন্ট 1, 90], সোগিয়াম 
ক্লোরাইড ) 28%, ম্যায়েসিয়াম 
ক্লোরাইড (71£015) ০:4%, মাগ্নে- 

সিয়াম সালফেট (14£90$) 02, 
কালপিয়াম সালফেট (09904 ) 
ও পটাপিয়াম ক্লোগাইড (801) 
প্রত্যেকটি 0:1%7 এ-”ব ছাড়! 
সামান্য পরিমাণে ভ্রোমাইড1 এবং 
আয়োভাইড1 নণ্টও কোথা 
কোথা ৪ সমুদ্রজলে পাওয়া যায়। 
অবশ্থ সর্বদ| সব সমুদ্রের জলই যে 

উল্লিখিত অনুপাতে লবণাক্ত হুবে 
এমন কোন কথা নেই, তবে মোটা- 
মুটি এরূপ হয়ে থাকে। 

সিক্যাণ্ট _- (1)বৃত্তের ছেদক; 
অর্থাৎ যে সরল রেখা কোন বুতের 
পরিধি ছেদ কবে উভয় দিকে চলে 
সি যায় এবং 

্ বুত্তকে ছুই 

””) নু ৮৭1 সেগ মেণ্ট ? 

৩ বা অংশে 

বিভক্ত করে। 

এই সিক্যাণ্ট, বা! ছেদক ছার বিতক্ত 
পরিধির ছুই অংশকে বলে বৃতচাপ 



সিড.লিজ পাউডার 

(আর্ক1 )। (2) সমকোণী কোন 
ত্রিভুজের অতিভূজ (হাইপটেনিউজ ) 
-* ভূমি (বেস্) অর্থাৎ 718) এই 
অন্ুপাতকে বলে ভূমিসংলগ্র (ক) 
কোণের সিক্যাণ্ট ; যাকে সংক্ষেপে 
লেখ! হুয় ১০০ ক। 

সিডলিজ পাউডার _ সোডিয়াম 
বাইকার্নেট 1, রোসেল সণ্ট 1 ও 
টার্টাবিক আযামিড 1 মিশিয়ে এই 
চূর্ণ তৈরি হয়। জলে দিলে এ থেকে 
কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরোয়। 
অশ্রশ্বাদযুক্ত এই জলীয় দ্রব পানীয় 
হিসেবে ব্যাবহৃত হয়ে থাকে; আর 
মৃছ জোলাপের কাজ করে। 

সিডারাইট -- এক প্রকার লৌহ- 

খনিজ ; শ্বভাবজাত অবিশুদ্ধ ফেবাস 
কার্বনেটের (86005) বিশেষ নাম। 
এই খনিজ প্রন্তর থেকে বিশুদ্ধ লৌহ 
নিষ্কাশিত হয়ে থাকে । 

নম -- খান্চ গহণের পরে 

অস্ত্রের উর্ধাংশের গ্রপ্থিগুলি থেকে যে 
মিশ্র জৈব বন নি:সরিত হয়ে রক্তের 
সঙ্গে মিশে প্যান্ক্রিয়ামে 1 যায় 
এবং সেখান থেকে পরিপূর্ণ জারক 
রস অক্ত্স্থ ভূক্ত খান্ঠের সঙ্গে মেশে। 
এই “সিক্রেটিন' রম যককতে উৎপন্ন 
বাইল1 রসের নিঃসরণেও সাহাষ্য 
করে, যার ক্রিয়া ভূক্ত খান্যের 
ন্মেহপদার্থ জীর্ণ হয়ে থাকে । 

জিডিরিয়্যাল ইয়ার - আপন 
উপবৃত্ত (ভিম্বাকার) কক্ষপথে সুর্ধকে 
একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ষে 
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সময় লাগে। অর্থাৎ আমাদের সাধারণ 
বছর,-365:2564 সৌর দিন। মহা- 
শৃগ্ের কোন স্থির জ্যোঁতিফের তুল- 
নায় এই সময়কালে ( বছরে ) সুর্য 
যেন আবার আঁর একট। উপবৃত্ত কক্ষ 
পথে জ্যোতিক্ষটাকে এক বার প্রদক্ষিণ 
করে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। 
কোন গ্রছের “সিডিবিয়্যাল ইয়ার" 
হলে। তার আপন কক্ষপথে স্ুর্ধকে 
এক বার প্রদক্ষিণ করতে গ্রহটার 
(পৃথিবীর হিসাবে) ধত দিন লাগে; 
যেমন, এই হিসাবে মঙগলগ্রছের 
“সিডিবিয়্যাল ইয়ার” হলেো। আমাদের 
687 দিন (মাবর্দ1)। 

সিডিরিয়্যাল ডে __নাক্ষত্রিক দিন; 
কোন আপাতদৃষ্ট স্থির জ্যোতিক্ষের 
তুলনায় আপন মেরুদণ্ডের উপরে 
পৃথিবীর একবার আবতিত হতে যে 
সময় লাগে । হৃর্ধের তুলনায় পৃথিবীর 
এই সময় হলো আমাদের সাধারণ 
সৌর দিন, মোটামুটি 24 ঘণ্ট।। 

জিন্ ক্রোট্রন-_ পরমাণু-বিজ্ঞানে 
ব্যবন্ৃত এক রকম বিশেষ যন্ত্র) যার 
যাস্ত্রিক ব্যবস্থায় ইলেক্ট ন? প্রভৃতি 
তড়িৎ-কপিকাসমৃহকে অত্যধিক দ্রুত 
গতিশীল ও শক্তিশালী কব! সম্ভব 
হয়ে থাকে । বিভিন্ন ভড়িৎ-কপিকাঁকে 
প্রচণ্ড শক্তিবিশিষ্ট করবার পক্ষে 
এ-যস্ত্র বিটাউ্রন1 ও সাইক্লোন 1 
যস্ত্রের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী । 
বন্তত: শেষোক্ত যন্ত্র দু'্টার সন্মিলিত 
কৌশলে সিন্ক্রো্রন যন্ত্রের জটিল 



সিনাবার 

ব্যবস্থাদি পরিকপ্লিত ও উদ্ভাবিত 
হয়েছে। 

সিনাবার -- খনিজ মারকিউরিক 
সালফাইড, 769 ; বিশেষ চকচকে 
স্কটিকাকার কঠিন পদার্থ। এই 
খনিজ থেকেই অধিকাংশ মার্কাবি 1, 
অর্থাৎ পারদ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। 
বাংলায় একে বলে হি্ুল। 
সিম্পৌডিয়াম -- যে-সব উদ্ভিদের 
কাণ্ডের গীটে-গাটে মুকুলোদ্গম 

হয়ে হয়ে ক্রমা- 

_ গত বেড়ে যায়, 

৫ কিন্তু কাণ্ডের 
++ অগ্রভাগ মুকু- 

সিম্পোডিয়াম উত্তিদি লিত হয় না। 
লাধারণতঃ এ জাতীয় উদ্ভিদকাও 
মাটির নিচে বেড়ে চলে, মুকুলগুলি 
মাটির উপরে গজিয়ে ওঠে। 

সিমন্ডস ডিজিজ __ অকালবার্ধক্য; 
দেহের পিটুইটারি 1 গ্রন্থির বিকল- 
তায় অল্প বয়সেই বার্ধক্যের সব লক্ষণ 
প্রকাশ পাওয়ার রোগ বিশেষ। 

সিম্বায়োসিস -__ জৈবক্রিয়ায় 
পারস্পরিক সহষোৌগিত1। বিভিন্ন 
ছু'টা উদ্ভিদ অথব। প্রাণী একসঙ্গে 
পরস্পরের কল্যাণকর সাহচর্ষে ও 
সহযোগিতায় বেচে থাকার প্রক্রিয়া 
যেমন, বিশেষ বিশেষ জীবাণুর! 
(ব্যাক্টিরিয় 1 ) মট্র, বিন্ প্রস্থৃতি 
উদ্ভিদের শিকড়ে বানা বেঁধে পরম্পর 
পরস্পরকে পুঠি জোগায় ও বাচিয়ে 
বাখে। আবার উইপোকার পেটে 
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এক রকম বিশেষ জীবাণু থাকে যাব! 
উইকে কাঠের উত্তিজ্জ তন্ধ ( সেলু- 
লোজ 1) জীর্ণ করতে সাহাধ্য করে 
এবং নিজেরাও বেঁচে থাকে । 

সিমেন _- শুক্র, ব! বীধরস 3 পুং- 
প্রজননাঙ্গে উৎপন্ন 
ও উত্তেজনা-কালে 
জননেক্ত্রিয় থেকে 
নিঃহ্ত ঘন তরল 
পদার্থ । এর মধ্যে 
ভাপমান থাকে আণু- 

/ ৷ বীক্ষণিক আকারের 
রে দাঃ: শুক্রকীট,ব1স্পার্ধা- 

টোজা1 3 অর্থাৎ 
বংশাহ্ত্রমের জীব-কণ!। 

সিমেন্ট _- ইমারতাদি তৈরির জন্যে 
যে চূর্ণ পদার্থ জল মিশিয়ে লাগালে 
জমে অত্যন্ত কঠিন হয়ে এটে যায়। 
পদার্থটা রাসায়নিক ছিসেবে মোটা- 
মুটি ক্যালনিয়াম ও আযালুমিনিয়ামের 
দিলিকেট 1 জাতীয় পদার্থের মিলনে 
গঠিত । জল ম়েশালে জমে যাওয়ার 
সময়ে এর মধ্যে বিতিষ্ন জটিল 
রাসায়নিক ক্রিয়! সংঘটিত হৃয়। 
বিশেষ এক রকষ লাইম স্টোন? 
ও মাটি মিশিয়ে অত্যধিক তাপে 
গলিয়ে “পার্টল্যাণ্ড সিমেন্ট” তৈরি 
হয়ে থাকে । এভাবে উৎপন্ন জমাট 
বাধ পদাথটাকে পরে "গ্রাইত্িং 
যস্ত্রের সাহায্যে চূর্ণ করে সাধারণ 
পিমেন্ট পাওয়া যায়। 

-- লোহা ৪ কার্বনের 
মিলনে উৎপন্ন একট! বাইনাি 



সিরাম 

কম্পাউওড 1 । পদ্দার্ঘটার রাপায়নিক 
নাম “আয়রন কার্বাইড?, ০৪০3 
অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভ্ুর পদার্থ । 
কান্ট আয়রনে 1 পদার্থট| যথেষ্ট 
পরিমাণে থাকে বলে তা এত ভঙ্গুর 
হয়। কিন্তু প্রয়োজনান্ুদূপ অল্প ও 
উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত থাকে 
ঠিল1, বা ইম্পাতে। 

সিরাম -- (1) রক্তের শ্বেত ও 
লোহিত কণিকাঁগুলে৷ ষে এক রকম 
হরিত্রাভ রসে ভেসে থাকে | বিশেষ 
প্রক্রিয়ার সাহাষ্যে ওই রক্তকোষ- 

গুলোকে পৃথক করে ফেললে এই 
সিরাম। বা জৈব-রল পাঁওয়| যায়। 
একে সাধারণতঃ বলে লিম্প 11 (2) 
বিশেষতঃ ঘোড়ার দেহে কোন 
রোগ-জীবাধু প্রবেশ করিয়ে তার 
রক্ত-কোষের তরল পদার্থে ওই 
রোগ-জীবাথুব প্রতিরোধক আ্যা্টি- 
বায়োটিক 1 পদার্থ স্থষ্টি করা হয়) 
বিশেষ অর্থে একেও বলে পিরাম। 
ঘোড়ার এরূপ সিরাম নিয়ে ওই 
বিশেষ জীবাণু-ছু্ই রোগীর দেছে 
অগ্প্রবেশ করানো হয়, যাকে বলে 
“দিরাম ইন্জেক্সন' । এই পিবামের 
আটিবায়োটিক পদার্থ রোগীর দেহের 
রূক্তে প্রবিষ্ট-জীবাণুদের বোগাক্রমণ 
ও বংশবুদ্ধি রোধ করে। 

সিরিয়াম -_ মৌলিক ধাতব পদার্থ; 
সাংকেতিক চিহ্ন 0৪, পারমাণবিক 
ওজন 14013, পারমাণবিক সংখ্যা 
58$ ইম্পাতের মত কতকটা ধূসর 
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সিলভার নাইট্ররট 
শা পপ পিপিস্পীিসিপী ৭ ক সপ 

বর্ণের, কিন্ত নরম ধাতু । মোনা- 
জাইট 1 প্রভৃতি কতকগুলো ছুশ্রাপ্য 
খনিজ থেকে পাওয়। যায়। গ্যাঁ 
লাইটের ম্যাণ্টেল1 ও পিগারেট- 
লাইটারেবর তথাকথিত ফ্রিণ্ট 1 
নামক পাইবঝোফোরিক 1 আযালয়ে 
সিরিয়াম ধাতু মেশানো হয়। 

সিল্ভার -- রৌপ্য, মৌলিক ধাতু; 
সাংকেতিক চিহ /১£ (আর্জেণ্টাইন), 
পারমাণবিক ওজন 107 85. পার- 

মাণবিক সংখ্যা 47; বেশ পাদ! ও 
অপেক্ষাকৃত নরম ধাতব পদার্থ। 

সহজেই এর তার ও পাত করা যায়। 

এট| সব চেয়ে ভাল তড়িৎ-পরিবাহী 

ধাতু। কোন কোন স্থানে বিশুদ্ধ 
অবস্থায় রৌপ্য পাওয়া যায়) কিন্তু 
অধিকাংশ রৌপ্যই সিলভার সাল- 
ফাইড ।4১£9১), সিল্ভার ক্লোরাইড, 
(5801) প্রভৃতি খনিজ যৌগিক 
থেকে নিষ্কাশিত হয়। খনিজ সিলভার 

সালফাইড সাধারণতঃ আর্জেন্টাইন, 
বা সিল্ভার-গ্নঠান্স নামে পরি- 
চিত । ধনলভার ক্লোরাইড? খনিজকে 
বল! হয় হর্ণসিলভার। মূদ্রা ও 
অলঙ্কারাদি তৈরি করবার জন্তে বূপ] 
যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। এর বিভিন্ন 
যৌগিক পদার্থ ফটোগ্রাফিতে 1 
বাবহৃত হয়ে থাকে। 

নাইড্রেট -- একটা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় 'সিলভার সণ্ট', 4£1২0৪; 
পদার্থটা লুনার কষ্টিক নামেও 
পরিচিত। সাদা স্কটিকাকার পদার্থ, 



সিল্ভার গলেটং 

জলে দ্রবণীয়। বিভিন্ন রাসায়নিক 
বিশ্লেষণের কাজে, শুধধ হিসেবে ও 
ধোবার কাপড় চিহ্নিত করার কালি 
(মার্কিং ইচ্ক ।) তৈরি করবার জন্যে 
সন্টট1 যথেষ্ট বাবহত হয়। 
সিল ভার প্লেটিং__রূপার ইলেক্টে- 
প্লেটিং? ; কোন সিল্ভার সন্টের 
মাধামে ইলেক্টেরলিদিস প্রন্য়ার 
সাহাযো বাতন্ন ধাতব জিনিসের 
উপরে রূপার পালা আস্তরণ 

দেনয়ার কৌশল । 
সিলিকন -- মৌলিক পদার্থ; 
সাংকেতিক চিষ্ন ৭, পারমাণবিক 
ওজন 2316, পারমাণবিক সংখ্য! 
14; বাসায়নিক হিসেবে কার্বনের 1 
অন্নরূপ একট! মৌলিক পদার্থ । এর 
ছু'রকম আযলোট্রোপ 1 দেখ! যায়__ 
একট! পাটুকিলে রঙের চুর্ণ ;ঃ অপরট। 
গাঢ় ধৃদর বর্ণের ক্কটিকাকার। বিভিন্ন 
প্রকার ম্বভাবজাত দিলকা?, 
পিলি£কট 1 প্রভৃতি হ'ল! এর বিভিন্ন 
যৌগিক পদার্থে গঠিত। 

সিলিক! -- সিলিকন ডাইঅক্সমাইড, 
91927 বিশুদ্ধ বালুক1। বর্ণহীন 
কঠিন অদ্রাব্য পদার্থ। অত্যধিক 
তাপ ব্যতীত গলে ন।। সাধারণ 
বালুকা, কোয়ার্জ 1, ক্লিণ্টাঁ, রক 
কষ্টাল 1 প্রভূত মবই মূলত: 

দিপিকা; বিভি4 আকারে পৃথিবীর 
সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে । কাচের প্রধান 

উপাদান হলে এই মিলিক1 মাস 1) 
বিভিন্ন ধাতব অল্মাইডের সঙ্গে 

সিলিকোন্স 

এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন 
ধাতব সিলিকেট 1 সম্ট উৎপন্ন হয়ে 
থাকে; যেমন, সোডিয়াম সিলিকেট, 
৪0. 9102 অর্থাৎ 1২951087 

অনুরূপ পদার্থ কালসিয়াম সিলিকেট, 

0০851057 ষা বিভিন্ন পাথরের 
একটা প্রধান উপাদান। 

সিলিকেট _ দিলিসিক আযাসিডের 
(13551095)বিভিন্ন সণ্ট। সাধারণতঃ 
ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে মিলিকার 1 
রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়। 
বিভিন্ন পাথর, মাটি প্রভৃতি হলে! 
ক্যালপিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম,। আযলু- 
মিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর এবপ 
সিলিকেট পদার্থে গঠিত । ধাতব 
মিলিকেট মবই পিলিকার 1, অর্থাৎ 
বালির ধাতব যৌগিক রূপ । 

সিলিকোন্স _ মিলিকন অক্সাইড 
(১1০) « বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ? 

বিশেষ বালায়নিক মিগনে উৎপন্ন 
প্রযাহিকের 1 মত এক শ্রেণীর জৈব 
পলিমার? পদাথ। এবপ পদার্থের 
রাপায়নিক গঠনের সাপারণ ফমূল! 
হলো (29109) 7; এর মধ্যে & 

হলো! হাইঈড্রোকার্বন রেভিক্যাল?, 
7) হলে! সেই সংখ্যা যত নংখ্যক 
অণু মিলিত হয়ে পলিমারিজেসন ৭ 
ঘটে। এই শ্রেণীর পদাথগুলোর 
জল, তাপ ও তড়িৎ-শক্তি প্রতিরোধ 
করবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। 
লের মধ্যে, ব। অত্যন্ত উত্তপ্ত স্থানে 

ব্যবহার করবার জন্যে রেজিন 1, 



সিলিজ গ্রীণ 
সপ টি পো শশী শি 

ল্যাকার 1 প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গে 
সিলিকোনস মিশিত করা হয়। 

সিলিজ গ্রীণ __ উজ্জল সবুজ বর্ণের 
শ্ঘটিকাকার পদার্থ; রাসায়নিক 
ছিসেবে হলে! অবিশ্ুদ্ধ কিউপ্রিক 
আর্সেনাইট,095(4305),2750; 

একট! বিষাক্ত পদার্থ। পোকা-মাঁকড় 
ধ্বংস করতে ও পিগমেন্ট 1? তৈরি 
করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। 

লিম্মোগ্রাফ __ ভূ-কম্পন নির্দেশক 
যন্ত্র) ভূমিকম্পের সময়ে ভূ-পৃষ্টের 
অতি সামান্য কম্পনেও এরপ যন্ত্রের 
শলাক! কম্পনের তীব্রতার হাস-বৃদ্ধি 
অনুযায়ী আন্দোলিত হয়ে প্লেটের 
উপরে তরঙ্গায়িত রেখাপাত করে। 

কুটিং স্টার _: যে মিটিওরাইট ? 
প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর বায়ুমগ্ডুলে 
প্রবেশ করবার ফলে বায়ুর সংঘর্ষে 
প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে; আর তাঁকে 
জলস্ত একট। নক্ষত্র যেন আকাশের 
এদ্দিক থেকে ওদিকে ছুটে যায় বলে 
মনে হয়। এজন্ে একে সাধারণতঃ 

বল। হয় 'হটিং স্টার” ; বাংলায় বলে 
নক্ষত্রপাত। প্ররুতপক্ষে এট! নক্ষত্র 
নয়; অতি ভ্রত গতিশীল জলস্ত 
মিটিওরাইট, বা উদ্কাপিও মাত্র । 

স্থপারকুজিং -- প্রত্যেক তরল 
পদার্থ-ই একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় 
(টেম্পারেগার) ঠাণ্ডা করলে তা জমে 
গিয়ে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়; 
এই উঞ্ণতাকে ওই তরল পদার্থের 
ফ্রিজিং পয়েন্ট 1১ বা ছিমাংক বলে। 

সুপার নো 

বিশেষ অবস্থায় কোন তরল পদ্ার্থকে 
আবার এই ফ্রিজিং পয়েণ্টের নিষ্নতর 
উষ্ণতায়ও ঠাণ্ডা করা যেতে পাবে; 
কিন্ত তরল পদার্টা জমে কঠিন 
হয়না । কোন তরলকে এরূপ অতি- 
শীতল করবার ব্যবস্থাকে বলে “সুপারি 
কুলিং; আর ওই তরল পদার্থের 
তখন মেটাস্টেবল অবস্থা বলে। 
কোন কঠিন পদার্থের একটা ক্ষ 
দানা ওর মধ্যে ফেলে দিলে, কখন 
কথন ব1 সামান্ত একটু নাড়া-চাড়া 
দিলেই ওই তরল পদার্থ জমে সম্যক 
কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ওর উষ্ণতা 
বেড়ে গিয়ে আবার তার নিদিষ্ট 
“ফ্রজিং পয়েণ্ট' উষ্ণতায় উঠে যায়। 

স্বগার অব লেড-লেড আসিটেট; 
মিষ্টপ্বাদযুক্ত, কিন্তু বিষাক্ত একটি 
অজৈব যৌগিক পদার্থ । 

জুপার নোভা মহাশৃন্তের ত্তিমিত 
(মৃতপ্রায়) তারকাকে বলে নোভা, 
এদের তাপ ও জ্যোতির উৎস 
(হাইড্রোজেন, ফিসন 1 ) নি:শেষিত 
হয়ে উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে 
এবং ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে। এই 
সংকোচনের ফলে এদের অভ্যস্তরস্থ 
জবলস্ত অংশ বেরিয়ে এসে মাঝে 
মাঝে সহসা এদের উজ্জল দেখায়। 
কখন কথন এক্প স্তিমিত তারকা, 
বা নোভার অভ্যন্তরস্থ অলম্ভত ও 

গলিত পদার্থের পারমাণবিক রূপা- 
স্তরের ( টরাব্সমুটেসন 1) ফলে উত্তাপ 
অভ্যধিক বেড়ে বায় এবং সহস। 



হুপার প্লানেট 

বিশেষ উজ্জল দেখায়। এই অবস্থায় 
একে বলে 'স্থপার নোভ।'। 

ল্ুপার প্লানেট -- সৌর পরিবারের 
(সোলার সিষ্টেম 1) যে-সব গ্রহের 
দুরত্ব ( ুর্ধ থেকে ) পৃথিবীর দূরত্বের 
চেয়ে বেশি, অর্থাৎ যে-সব গ্রহ 
পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে আছে; 
যেমন-_মঙ্গল (মারস 1), বৃহস্পতি 
(জুপিটার + ) প্রভৃতি গ্রহ; এদের 

জ্রপিরিয়র পলীনেটও বলে। আর 
পৃথিবীর চেয়ে সুর্যের নিকটবর্তী বুধ 
(মার্কারি? ) ও শুক্র (ভেনান 1) 
নামক গ্রহ ছুটিকে বল! হয় “ইন্- 

ফিরিয়র” প্রানেট। 
সুপার ফম্ফেট -_ সাধারণতঃ 
“পার ফস্্ফেট অব লাইম' বুঝায়) 
এক রকম কৃত্রিম রাসায়নিক সার 
(ফার্টিলাইজার +)। এর রাপায়শিক 

গঠনে ক্যালসিয়াম-ডাইহাইড্রোজেন 
ফস্ফেট থাকে । এভাবে যথেষ্ট 
ফনৃফেট 1 ও ক্যালপিয়াম থাকায় 
পদার্থট] জমিতে উৎকৃষ্ট সার হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

স্ুপারসোনিক্স -- শব-তরঙ্গের 
শ্রতিসীমা ( অডিবিলিটি লিমিট 1) 
অপেক্ষ। অধিকতর দ্রুত স্পন্দনশীল 
শব-তরঙ্গ | বিশেষ প্রক্রিয়ায় 
কোয়ার্জ 1 কৃষ্ট্যালের দ্রুত স্পন্দন 
ঘটিয়ে একূপ অত্যধিক ম্পন্দনবি শিষ্ট 
তরঙ্গমাঁল! উৎপর করা যায়। একে 

সানিকৃস-ও বলে। শ্রুত 
শব্ব-তরজের গতি (সাউণড 1) প্রতি 

927 হপারহিটেড টিম 

সেকেণ্ডে প্রায় 1120 ফুট, ঘণ্টায় 

প্রায় 760 মাইল। এর চেয়ে অধিক 
গতিশীলত| বুঝাতেও কখন কখন 
স্থপারসোনিক, বা আল্টীনোনিক 

কথাট! ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; যেমন, 
কোন এরোপ্রেনের স্থপারমোনিক' 
গতি বললে বুঝতে হবে, সেটা শব্দ- 
তরঙ্গের চেয়েও দ্রুতগতিতে চলে। 

স্থপার স্যাচুরেসন -- অতি-সম্প্ 
স্ততা। সাধারণত: নির্দিষ্ট উষ্ণতায় 

নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল পদার্থের মধ্যে 
সর্বাধিক পরিমাণ কোন দ্রাবা পদার্থ 
দ্রবীভূত থাকলে ওই ভ্রবকে বলে 
“স্তাচুরেটেড সলুমসন' 1 । বিশেষ 
অবস্থায় কখন কখন ওই দ্রবের মধ্যে 
আরও দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকতে 
পারে। কোন তরল পদাথের এরূপ 

অবস্থাকে বল! হয় স্থপারস্যাচুরেসন; 
আর ওই দ্রবের তখন মেট(স্টেবল 
অবস্থা বল। হয়। ওই দ্রাব্য পদাথের 
একট। ক্ষুদ্র দানা ওর মধ্যে ফেলে 
দিলে দ্রবের এই অতিসম্পক্ত অবস্থ! 
নষ্ট হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার 

থেকে অতিরিক্ত দ্রবিত পদার্থ ম্বটি- 
কাকারে পৃথক হয়ে পড়ে। 

ল্পারহিটেড স্টম -- যে জলীয় 
বাম্প 100 সে্টিগ্রেড অপেক্ষা ও 
বেশি উত্তপ্ত। সাধারণ বাযুমগ্ডলীয় 
চাপে জল 100* ডিগ্রি সেটিগ্রেড 
উষ্ণতায় বাম্পীভূত হয় এবং উৎপন্ন 
বাম্পের উঞ্ণতাও সেই 100 ডিগ্রি 
সে্টিগ্রেড হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ 



সেকসন 

ব্যবস্থায় আবদ্ধ পাত্রে ( বামুষগুলীয় 
চাঁপের অধিক চাপে) জল বাম্পীভূত 
করলে এই “সুপারহিটেড হিম”, অর্থাৎ 
100” সেট্টগ্রেডের অধিক উত্তপ্ত 
জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়ে থাকে । 
সেক্সন _ কর্তিত অংশ। উদ্ভিদ 
অথব। প্রাণিদেহের যে সুমন্ত অংশ 
কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তার ঠজব 
গঠন পর'ক্ষা করা হয়। আবার 
কাট বা! কত অর্থে কথাটা কখন 
কখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে; ঘেমন, 
রিসেকুসন মানে দেহের কোন 
দূষিত বা রুগ্ন হাড় কেটে ফেলা। 
ভিভিসেক্মন হলো বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার জন্য কোন জীবিত প্রাণীর 
অঙ্গচ্ষেম করা । আবার বাইসেক্- 
সন কথাটার মানে সমদ্বিখণ্ডে কাঁটা । 

সেক্টর _- কৌণিক বৃত্তাংশ। কোন 
বৃত্তের যে-কোন দুইটি 
ব্যাসার্ধ (কেন্দ্র ও 
পবিধির যে-কোন ছু"টি 

সের বিন্দুর সংযোজক সরল 
রেখ|) দ্বারা কেন্্রস্থ কোণে সীমাবদ্ধ 
বুত্তাংশ। (সাকল 1) 

সেকেণ্ড - (1) সময় পরিমাপের 
ইংলগ্রীয় একক ; যাঁর কাল-পরিমাণ 
হলে। এক পিডিবিয়ল ডে'র? 
মোটামুটি 1/১৩,164.] অংশ, অথবা 
এক “মন সোলার ডে'র 1 1/86,400 
অংশ। (2) জ্যামিতিক কোণ পরি- 
মাপের একক বিশেষ ; » 13900 
ডিগ্রি; 60 সেকেও্ড *] মিনিট, 
60 মিনিট 1 ডিগ্রি। 

সেক্সট্যান্ট 

সেকেণ্ারি কয়েল - হীন্দ- 
ফর্মারের 1 বহির্ভাগের বৃহত্তর তার- 

কুণ্ডলী। (প্রাইমারি কয়েল 1) 
সেকেণ্ডারি সেল - যে সেলে? 
সোজাস্থজি তড়িৎ উৎপাদিত হয় 

না; কোন প্রাইমারি সেল 1, অর্থাং 
ব্যাটারি 1, ভায়নামো? প্রস্ততি 

তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত 

থেকে তড়িৎ-শক্তি 

এর মধ্যে কৌশলে 
আহিত করে রাখ! 
হয় মাত্র । তারপরে 

প্রয়োজনের সময় এ 
থেকে আবার তড়িৎ" 

প্রবাহ পাওয়া যায়; 

যেমন- কোন স্টোরেজ ব্যাটারি 1, 

আযাকুমুলেটর + প্রভৃতি । 

সেক্সট্যান্ট __ সাধারণত: ভূপৃষ্ঠ 

থেকে গগনমগ্ডলে গ্রহ-নক্ষত্রার্দির 

কৌণিক উচ্চতা পরিমাপের জন্তে 

ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র । এর সাহাধ্যে 

কোন জ্যোতিষ পৃথিবীর দিউমগুলের 
কত ডিগ্রি উধ্র্বে অবস্থিত তার 

পরিমাণ যে-কোন সময়ে সহজে 

মাপ। যায়। যন্ত্রে সংলগ্ন একখানা 

দর্পণ ঘুরিয়ে কোন নক্ষত্রের 
আলোক-বশ্মি প্রতিফলিত করে 

অপর এক খান। স্থির-সংবদ্ধ দর্পণে 

পুনরায় প্রতিফলিত করা হয়। এই 

প্রতিফলনের ফলে প্রতিবিস্বিত 

নক্ষত্র! যন্ত্রের মধ্যে পৃথিবীর দিউং 
মণ্ডলে অবস্থিত বলে মনে হয়। ওই 



সেগমেন্ট 

প্রথম দর্পণথান। যত ডিগ্রি ঘুরিয়ে 
স্থির-দর্পণে নক্ষত্রটার প্রতিফলিত 

রশ্মি দেখ! 
যাবে, দিউ.- 
মণ্ডল থেকে 
নক্ষত্রট। তত 

ডিগ্রি কৌ- 
৯ শিক উস্চ- 

তায় অবস্থিত 

হবে। যন্ত্রের 
সঙ্গে সংলগ্ন বৃন্তাংশে-চিহ্কিত স্কেল 
থেকে ওই সব ডিগ্রির পরিমাণ 
সহজেই স্থির কর: সম্ভব হয়ে থাকে। 
সেগমেন্ট বুভাশ। কোন বৃত্তের 

ঘে-কোন একটি জা? (কড,সার্কল 1) 
বুত্তটাকে যে দুই অংশে বিভক্ত 
করে। বুত্তের ব্যাস৭ 
হলে তার একটা জা, 
যেটা বৃন্তকে সমান 
ছুই অংশে, অর্থাৎ ছুই 

সেগমেণ্টে বিভক্ত লেগমে্ট 
করে। একপ সেগমেপ্টকে বলে 
অর্ধবুন্ত, ব। সে ম সার্কল। 

সেডমেন্ট _ কঠিন পদার্থের ষে- 
সব শক্ত কণিকা মিশ্রিত তরল 
পদ্দার্ঁ থেকে থিতিয়ে তলায় পড়ে। 
ধসেডিমেন্টা'র রক" মানে সমুদ্র 
তলদেশে সমুদ্র-কল থেকে থিতিয়ে- 
পড়া কঠিন পদার্থাদি জয়ে যে 
পাহাড় স্থছ হয়। 

সেট্টিগখ্রেড ডিগ্রি -- থার্সো- 
মিটারের 1 সাহায্যে পদার্থের উষ্ণতা 

329 সেটি ফিউজ 

পরিমপের একট! একক । সাধারণ 
বাযুমগ্ডলীয় চাপে (760 মিলি- 
মিটার, ব্যারোমিটার 1) জলের 
স্কুটনীংক ও ছিমাংক উষ্ণতার 
পার্থকোর 100 ভাগের এক ভাগ 

উষ্ণ "কে এক ডিগ্রি (1০5) সে্টি- 
গ্রেড বল! হয়। সেটিগ্নেড স্কেলে 
জলের হিমাংক । যে উষ্ণতায় জল 
জমে বরক হয়, ব বরফ গলতে সুরু 
করে ) 0” সেন্টিগ্রেড এবং শ্বটনাঁংক 
(যে উষ্ণতায় জল ফুটে বাপ্পীভূত 
হতে আরম্ভ করে ) 10)” পেট্টিগ্নেড 

ধর] হয়। বিতিন্ন থার্মোমিটার 
পদাত্রে উষ্ণতা পরিমাপের জন্তে 

ফারেনহিট 1 এবং কুমার 1 নামে 
অন্ত ছু'পকম ক্কেল বা এককও 
বাবস্ৃত হয়। বৈজ্ঞানক পরীক্ষার্দিতে 
স১রাচণ পেন্টিগ্রেড এককেই পদাথের 
উষ্ণত। পরেমিত হয়ে থাকে। 

। সেন্টি ফিউজ _ কোন তরল পদাগের 
সঙ্গে ওতপোত- 

ভাবে সংমিশ্রিত 
কঠিন পদাথের 
অতি সুক্ম কণি- 
কাগুলোকে পৃথক 

করে ফেলবার 

জন্তে ব্যবহাত এক 

প্রকার বন্ত্র। ছুট! 
নলাকার লম্বা! 

পাত্রে ওই তরল 

প্দাথ বেখে 

যস্ত্রটার ছু'দিকে সংবন্ধ কর] হয়" 



সেষ্টিফিউগ্যাল ফোন 

পরে ওই পাত্র-সমেত যস্ত্রটাকে অতি 
ত্রুত বেগে কিছুকাল ঘোরাঁলে 
মিশ্রিত কণিকাগুলে। পাত্রের তলায় 
(কণিকাগুলে! বিশেষ হাল্কা হলে 
কোন কোন ক্ষেত্রে উপরিভাগে ও) 
একঝ্স সঞ্চিত হয়ে পড়ে ; পরিষ্কার 
তরল পদার্থ পৃথক হয়ে যায়। পদার্থ 
বিদ্যার যুক্তি অনুসারে ঘৃণমান 
পদার্থে উদ্ভৃত সেটি ফিউগ্যাল 1 
ফোর্সের প্রভাবে এরূপ সম্ভব হয়ে 
থাঁকে। এজন্যে এলব যন্ত্রকে 'সেট্টি- 
ফিউগযাল মেসিন'ও বল! হয়। 

সেট্টি,ফিউগ্যাল ফোর্স-__ 
কেন্দ্রীতিগ শক্তি; কোন কেন্দ্ৰীয় 
বিন্দুর চারদিকে চক্রীকারে কোন 
বস্ত ত্রুত বেগে ঘোরালে ওই বস্ততে 
যে বহিমু'ধী গতি-শক্তির স্টি হয়। 
আর যে-শক্তির প্রভাবে ওই বস্তটাকে 
ঘৃর্যায়মান বাখা হয়, অর্থাৎ তার 
কেন্দীভিমুখী শক্তি, বা টানকে বলে 
সেন্টি পেটাল ফোর্স। সেট্টি- 
ফিউগযাল ফোর্ণ ও সেটি পেটাল 
ফোর্স পরম্পর সমান, কিন্ত বিপরীত- 
মুখী। স্থতা বেধে এক টুকৃর1 পাথর 
চক্রাকারে ঘোরাঁলে হাতের যে-শক্তি 
স্তার মাধামে ওটাকে কেন্দ্রের 
দিকে টেনে রাখে, তা-ই হলে! 
সেট্টিপেটাল ফোর্স। আর, এনূপ 
ঘূর্ণনের ফলে প্রস্তরখণ্ডে যে শক্তি 
সৃষ্টি হয় তাকে বলে সেন্টি.ফিউগ্যাল 
ফোর্স। স্ৃৃতাট! যদি ছিড়ে যায় তবে 
ওই প্রস্তরধণ্ডটা! তার মধ্যে উদ্ভৃত 
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সের্টিফিউগ্যাল ফোর্সের প্রভাবে 
সবেগে দুরে নিক্ষিপ্ত হয়। 

সেন্টিপেটাল ফোর্স _ সেট্টি- 
ফিউগ্যাল ফোর্স? । 

সেন্টিমিটার -: এক মিটারের? 
শতাংশ ) -৮0:394 ইঞ্চি। 

সেপসিস -_ জীবাণুর বিষ-ক্রিয়ায় 
দেহের কোন অংশের মাংসপেশ 
দূষিত হয়ে যাওয়।। সেপটিক 
উন্ড মানে জীবাণু-সংক্রমণের ফলে 
যে ক্ষত বিষাক্ত হয়েছে। সেপ্টি- 
সিমিয়া--রক্তছুষ্টি, রক্তে বিষক্রিয়া । 

| সেফটি ল্যাম্প __ ডেভি ল্যাম্প ?। 

: 
ৃ 

| 
ূ 
ৃ 

] 

সেপ্টার অব গ্র্যাভিটি _- বস্তর 
ভার-কেন্দ্র। ভূ-পৃষ্টের বিভিন্ন বন্র 
অভ্যন্তরস্থ যে বিন্দুতে পৃথিবীর 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (গ্র্যাভিটেসন 1) 
কেন্দ্রীভূতভাঁবে বস্তটাকে আকর্ষণ 
করে। কোন বস্তর উপরে পৃথিবীর 
এই আকর্ষণ-শক্তির সমহিগত 
পরিমাণই হলো বন্তটার ওজন, বা 
ওয়েট 1 | বস্তর আকার-আয়তন 
স্থির থাকলে যে অবস্থাতেই সেটা 
বাখা যাক না কেন, তার 'সেপ্টার 
অব গ্র্যাভিটি', বা ভারকেন্দ্র সর্বদাই 
স্থির থাকবে ; আর তাঁর ফলে ওই 

নির্দিষ্ট বিন্দৃতে সর্বদাই বস্বটার 
ভারসাম্য রক্ষিত হবে। 

সেরিব্রাম _-মত্তিষ্কের প্রধান অংশ? 
ষাকে বাংলায় গুরু-মন্তিষ্ক বলে। 
এটা মস্তিষ্ক বা মগজের উধ্ব ভাগের 



পেল 

পার্স 

বৃহত্তর অংশ। আর, সেরিব্রামের 
নিচের দিকে 

ভি করোটির পশ্চান্তাগে 
টগ অবস্থিত মগজের যে 

কষুদ্রতর অংশ রয়েছে 
তাকে বলে সেরি- 

েরিত্রাম ও সেরিবেলাম বেলাম; বাংলায় 

যাকে বলা হয় লঘু-মস্তিষ্ক। 
সেল -_ রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহাঁষ্ো 
তড়িৎ উৎপাদনের যন্ত্র। এর মধ্যে 

বিভিন্ন বাপায়নিক ক্রিয়ার ফলে 

তড়িংশক্তি উত্পার্দিত হয়, এবং সঙ্গে 

সঙ্গে তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব তারের 
মাধাযে ত! প্রবাহিত করে নিয়ে 
বিভিন্ন কাজে ব্যবহার কর! যায়। 

রঃ লে দস্তা আধায়'-) 

তড়িৎ-প্রতিয়োথক 

ল্যাকল্যান্দ ভ্রাই সেল পদার্থ 

সেল প্রধানত: ছু'রকম- প্রাইমারি 
সেল ও পেকেগ্ডারি মেল। সেকে- 

গারি মেলে সৌজাস্থজি তড়িৎ উৎ- 

পাদনের ব্যবস্থা থাকে না, (আযাকু- 

মূলেটর 1)। গঠন ও উপাদানের 

বিভিন্নতা অঙ্থসারে প্রাইমারি সেল 
আবার নানা! বকমের আছে, যেষন, 

লেক্ল্যান্স সেল, ওয়েস্টন সেল, 

ডেনিয়েল 1 মেল প্রভৃতি | 
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শ্পসপীশস। শীশীদ শি শিিশ্পশীপটী? রিও 

সেগুলোজ 

মৌলিক পদার্থ; 

সাংকেতিক চিহ্ন 9০7 পারমাণবিক 

ওজন 78:96. পারমীণবিক সংখ্যা 
347 পদার্থট! ধাতব নয়; বাপা- 
য়নিক ধর্ম অনেকট। গন্ধকের মত। 
বিভিন্ন ধাতব সালফাইডের 1 সঙ্গে 
মিশিত অবস্থায় নান। রকম ধাতব 
“সেলিনাইভ" সন পাওয়া যায়। 
রাবার শিল্পে ও রুবি গ্লাস1 তৈরি 
করতে এর ব্যবহার আছে। এক 

নানা রকম আলোট্রোপ দেখা 
যায়। আলোকের মংস্প্শে এক 

রকম স্কটিকাকার সেলিনিয়ামের 
তড়িৎ-পরিবহুন ক্ষমতার তারতমা 

লক্ষিত চৃয় ; এজন্যে পদার্থট। ফটো- 
ইলোকরক সেলে বাবহৃত হয়ে 
থাকে । এরূপ বিশেষ ধরণের নেলকে 

সেঙ্লিনিয়াম সেল বলে। 
সেলু লোজ্-__ যে জৈব পদার্থে 
উদ্ভিদের দেহ-কৌষ গঠিত; অর্থাৎ 
বিভিন্ন উত্ভিজ্জ তন্তর বাসায়নিক 
উপাদান। এর রাসায়নিক গঠন 

মোটামুটি (061711005)1)7 এর 1) 

হলো সেই সংখ্যা, যত সংখ্যক 
অণু সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের 
বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজ গঠিত হয়, 
অর্থাৎ বিভিন্ন গঠনের পলিমার 1 
পদার্থে এব হ্ষ্টি হয়েখাকে। কাঠের 
মণ্ড বা গুড়া, তুরা ও বিভিন্ন 
উদ্ভিজ আমল এরপ বিভির শ্রেণীর 
সেলুলোজ। কাগজ, প্ল্যাস্টিক1, 
রেয়ন 1, বিস্ফোরক পদার্থ (নাইট্রে। 



সেলুলোজ আযাসিটেট 

সেলুলোজ ? ) প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্প- 
দ্রব্যের প্রধান উপাদান । 

সেলুলোজ আ্যাসিটেট -__ তুল! 
প্রভৃতি সেলুলোজ 1, পদার্থের উপর 
বিশুদ্ধ (গ্র্যাসিয়াল ) আযাপিটিক ? 
আসিডের রাঁপায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন 
সন্ট, ব1 এস্টার? জাতীয় সাদা 
কঠিন পদ্দার্থ। এ থেকেই রেয়ন 1, 
ধর্যান্িক 1 প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে। 
সেলুলোজ নাইট্রেট _ নাইটো- 
সেলুলাজ? | রাসায়নিক হিসেবে 
পদার্থট! হলে! মেলুলোজের নাইটি ক 
আযাসিড-এস্টার 11 পদার্থ ট1 একটা 
উগ্র বিক্ষোরক পদাথ; এ থেকে 
আবার সেলুলয়েড 1, প্রযাস্টিক 1 
প্রভৃতি বিভিপ্ন শ্রেণীর পলিমার ? 
পদার্থ তৈরি হয়ে থাকে। 

সেলুলয়েড __ সেলুলোজ নাইটেট ? 
ও কাাম্ফরের (কপূর ) রাসায়নিক 
মিলনে উৎপন্ন বিশেষ এক শ্রেণীর 
প্রযাঠিক 1 পদার্থ। ব্যাকেলাইট ? 
নামক পদার্থও এক শ্রেণীর সেলু- 
লয়েড | বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন 
গঠনের সেলুলয়েড তৈরি হয়ে 
থাকে । বিশেষ পরিষ্কার ও শ্বচ্ছ এক 
রকম সেলুলয়েডে চলচ্চিত্রের ফিল্ম 
তৈরি হয়। সব রকম সেলুলয়েডই 
বিশেষ দাহা পদার্থ । 

বসেলেম্তিয়াল ইকো য়েটর -__ 
পৃথিবীর ভৌগোলিক ইকোয়েটর 1, 
বা বিযুব-বৃত্তের সামতলিক ক্ষেত্রকে 
চারদিকে বধিত করলে হুদূর মহা- 
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সেলেস্তিয়্যাল ডেরিনেসন_ 

শূন্যে তা সেলেন্তিয়াল ক্ষিয়ারকে 1 
ষে কাল্পনিক বৃত্ত-রেখায় ছেদ করে। 
এক কথায় বল! যায়, নভোমগুলীর 
বিষুব-বৃতত ; অর্থাৎ যে মহাবৃত্তরেখা 
জেনিথ ওনাধির1 থেকে সঙ্গ- 
দুরবর্তীভাবে দেলেস্তিয়াল ক্ষিয়ারকে 
বেষ্টন করে আছে বলে কল্পন। কনপ। 

হয়। জ্যোতিবিগ্ার পধবেক্ষণ ও গণ- 
নাদিতে নভোমগ্ডলে এপ বু -রেখার 
কল্পন1 করা আবশ্যক হয়ে থাকে । 

ডের্রিনেসন __ 
নভোমগ্ডলে কোন জ্যোতিষ সেলে- 
শ্তিয়াল ইকোয়েটর1 থেকে যত 
ডিগ্রি কৌণিক উচ্চতায় অবস্থিত 
তাকে বল! হয় ওই জ্যোতিক্কের 

»রোশ্চিয়াল পোল 

ডের্রিনেসন (9৫৪) 

ডেরিনেষন। কোন গ্রহ-নক্ষত্রের 
ডেক্রিনেদন সাধারণতঃ ওই কোণের 
পরিমাণে নির্ধাবিত হয়ে থাকে। 
প্রদ্দত চিত্রে 5 জ্যোতিক্ষের ডেক্রি- 
নেসন হুলে। ৪25 কোণ। (কম্পাস 

যন্ত্রের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্র 
স্থানের ম্যাগ্নেটিক ডেরুিনেসন + 
নিবূপিত হয়ে থাকে । ) 



সেলেন্তিয়াল শ্ফিয়ার 

সেলেন্তিয়াল স্ফিয়ার _ নভো- 
মণ্ডল; মহাশুন্ের সুদূরে ষে এক 
গোলাকৃতি আবরণ ব! চাদোয়ার 
গায়ে গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিভিন্ন জ্যোতিষ্ব- 
গুলি অবস্থিত বলে আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হয়। পৃথিবীর যে কোন স্থানে 
দণ্ডায়মান দর্শক যেন ওই গোলা- 
কার নভোতলের কেন্ত্রস্থলে রয়েছে 
বলে ধর| হয়। 

সেস্কুই _ এক ও অর্ধীংশ ; অর্থাৎ 
দেড় ভাগ । রসায়নে পূর্ণশমিত ও 
অর্ধশমিত লবণের মিশ্রণকে বলে 

'মেস্কুই সল্ট” $ যেমন, ৫সস্কুই 
কার্কনেট হলে! (পৃর্ণশমিত) কার্বনেট 
ও (অর্ধশমিত ) বাইকার্বনেটের মিঅ 
সন্ট; ফষেমন--সোভিয়াম সেস্কুই 
কার্ধনেট 7200২, টব 217008, 
2750. একট! স্কটিকাকার মিশ্র 
রাসায়নিক লবণ। 

সোডা -_- সোডিয়ামের বিভিন্ন 

সন্ট 1 বিভিন্ন শ্রেণীর সোডা নামে 
পরিচিত; যেমন, ওয়াশিং সোডা? 

হলে! মোডিয়াম কার্ধনেট, 
1ব9৯0:058.101750;বেকিংসোডা 1 
হলে! সোডিয়াম বাইকার্বনেট, 
977005 ;কঠিক সোডা হলে। 
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইভ, 90751 

ফষোড! ওয়াটার _ চাপ প্রয়োগে 
যথেষ্ট পরিমাণ কার্বন-ডাঁইঅক্সাইড 
(005 )গ্যান আবছ পাত্রের জলে 
দ্রবীভূত ও পরিপৃক্ত করে যে পানীয় 
তৈরি হয়। বোতলের মুখ খুলে প্রযুক্ত 

সোঁড। 

সোডিয়াম 

চাঁপ মুক্ত করলে দ্রবীতৃত অতিরিক্ত 
গ্যাস সশবে বেরিয়ে যায়। স্ুম্বাছ 
করবার জন্যে বিভিন্ন সুগন্ধ নিধাস, 
স্যাকারিন 1 প্রভৃতি এই জলে মেশান 
হয়ে থাকে । একে বাংলায় বলে 

বাতান্বিত জল। লিমনেড, আইস- 
ক্রিম সোডা, প্রভৃতি সব রকমের 
“ইরেটেড ওয়াটার” অর্থাৎ বাতান্বিত 
জলেই যথেষ্ট কাবন-ডাঁইঅঝ্মাইড 

গ্যাস দ্রবীভূত থাকে । নামে সোড। 
ওয়াটার" বললেও এতে সোড1 কিন্ত 
কদাচিৎ থাকে। 

লাইম - সোডিয়াম 
হাইড্ক্সাইড (ক্টক সোডা 1, 
৪07) এবং ক্যালসিয়।ম হাইড়ু- 
ক্লাইডের [শ্লেকড লাইম 1, 0৪- 
(017)5] সংমিশ্রণে উৎপন্ন কঠিন 
পদ্দার্থ। কুইক-লাইমেরণ সঙ্গে 
সোভিয়াম হাইড্রক্জাইডের জলীয় দ্রব 
মিশিয়ে এক রকম নবম পদার্থ 
পাওয়া যায়; একে উত্তর করে 
শুকিয়ে ফেললেই এই “সোডা লাইম' 
উৎপন্ন হয়। পদার্থটা! কাচশিল্পে 
ব্যবস্ৃত হয়ে থাকে । কার্বনভাই- 
অক্সাইড গ্যাস শুষে নেয় বলে 

জিনিসট1] আবদ্ধ শ্ানের ওই গ্যাস- 
মিশ্রিত দূষিত বাঁযু শোধনের জন্যেও 
অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। 
সোডিয়াম--মৌলিক ধাতব পদার্থ; 
সা'কেতিক চিহ্ন ও (শ্যাটি ঘাম ), 
পাঁরমীণবিক ওজন হুলে। 24997, 
পারমাণবিক সংখ্যা 11 ; সাদা নরম 



সোডিয়াম কার্ধমেট 

ধাতু । বিশেষ রাসায়নিক শক্তি- 
পম্পন্প ; জলের সংস্পশে এর দ্রুত 

রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়ে 
সোডিয়াম হাইড়ক্সাইড (কন্টিক 
সোডা1, ৭097) উৎপন্ন হয়, 

এবং হাইড্রোজেন 1 গ্যাস বিমুক্ত 
হয়েযায়। বাতাপের সংস্পর্শে এর 
অক্সাইডের সৃষ্টি হয়; ফলে সোডিয়াম 
অক্মাইডের একটা আবরণ উপরি- 
ভাগে জমে গিয়ে বিশুদ্ধ সাদ! 
সোডিয়াম দ্রুত ময়ল] হয়ে পড়ে। 
এরূপ অত্যধিক রাসায়নিক শক্তির 
জন্যে সোডিয়াম বিশুদ্ধ অবস্থায় 
পাওয়া যায় না; কিন্ত বিভিন্ন রকম 
সোডিয়াম সণ্ট প্রচুর পরিমাণে 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে; এদের 
মধ্যে সাধারণ লবণ ( সোডিয়াম 
ক্লোরাইড, 901, ) জলে-স্থলে 

পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে। ক্যাল- 
সিয়ামের মত সোডিয়ামও জীবদেহের 
পক্ষে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান । 

সোডিয়াম কার্বনেট -_- ওয়াশিং 
সোডা 1, 8৪005. 31020) 

সাদ ক্ষটিকাকার পদদীর্থ, জলে বিশেষ 
দ্রবণীয় ) তীব্র ক্ষারধমী। সচরাচর 
বস্তার্দি পরিষার করতে ব্যবহৃত 
হয়। (লের্যাঙ্ক প্রোসেস 1? )। 

সোডিয়াম বাইকার্বনেট-__ 
যেকিং সোডা 1, 285720098 

সাদা চূর্ণ পদার্থ, জলে দ্রবণীয়, একটা! 
বেমিক 1 সম্ট। বেকিং পাউডার 1 
তৈরি করবার জন্তে বাবহৃত হয়। 

সোডিয়াম 

সোডিয়াম খায়োসালফেট 

একেই বলা হয় খাওয়ার সোড।” 
পেটের পীড়ায় লোকে যা খায়। 
সোডিয়াম পারক্সাইড-_ 
8905; সোডিয়াম খোলা বাতাসে 
পোড়ালে যে হলদে গুড়া পাওয়া 

যায়। জলের সঙ্গে এর রাসায়নিক 
মিলনের ফলে কঠিক-সৌডা, অর্থাৎ 
সোডিয়াম হাইড়ক্সাইড 1 (৪07) 
উৎপন্ন হয় ও অতিরিক্ত অক্সিজেন 1 

গ্যাস বিমুক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়। 
সোডিয়াম সালফেট -- সোডিয়াম 
ক্লোরাইড, (801, “কমন সন্টঃ 1) 
এবং সালফিউরিক আগিডের 
(75504 ) রাসায়নিক মিলনে 
উৎপন্ন সন্ট। পদ্দার্থটার বিশেষ 
নাম গ্লোবার্ঁপ সল্ট, [9290+. 
101350); সাঁনা ক্ষটিকাকার পদার্থ, 
জলে দ্রবণীয়। ওুঁধধ হিসেবে এর 
যথেষ্ট ব্যবহার আছে। 

সোডিয়াম সিলিকেট--সোডিয়াম 
হাইড্রক্সাইভ ও সিলিকাঁর 1 (5108) 
রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন সাদ! 
স্কুটিকাকার সন্ট, ব৪851051 একে 

আবার ওয়াটার গ্লাস-ও 1 বলে; 
জলে দ্রবণীয়। এর হ্বচ্ছ জলীয় দেব 
মাখিয়ে ডিষ সংরক্ষণ কর! হয়। 

বস্বাদি পবিষ্কার করবার জন্যেও 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ওয়াশিং সোপে 
অনেক সময় জিনিসট1 মেশান হয়। 

থায়োসালফেট __ 
থায়ো 1 আসিডের সোডিয়াম সণ্ট ; 
এব রামায়নিক নাম সোডিয়াম 
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হাইপো-সালফাইট, 1ব553505, 
5,০07 সাদ! স্কটিকাকার পদার্থ, 
জলে বিশেষভাবে জ্রবণীয়। পদার্ঘট। 

সাধারণত: হাইপে। নামেই সমধিক 

পরিচিত; ফটোগ্রাফির কাজে 

বিশেষ প্রয়োজনীয় (হাইপো 1 )। 

€সোডিয়াম নাইট্রেট _ চিলি স্পট 

পিটার, ৪05; একে 'সোডাঁ- 

নাঁইটার'-ও বলে । সাদা স্কটিকাকাঁর 

পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। নাইটি,ক- 

আাসিড1ণ টো করবার জন্তে 

এবং জমির সার হিসেবে এর যথেষ্ট 

ব্যবহার আছে। 

€সাডিয়াম হাইড্রক্সাইড -: একে 
সচরাচর বলা হয় কিক সোডা, 

৪0 3 সাদা কঠিন পদার্থ। 
খোল! রাখলে বাতাসের জলীয় বাম্প 

টেনে নিয়ে গলেষায়। এর জলীয় দ্রব 

তীব্র ক্ষারধমী (আযালকালি ), 
যাতে লাগে তাই পুড়ে ক্ষয়ে যায়; 

বিশেষ রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন । এর 

রাঁদায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন 

সোডিয়াম সণ্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে। 

(সোপ -- সাবান। বিভিন্ন ফ্যাটি 

আযাঁপিডের সোডিয়াম, ব! পটাপিয়াম 

সন্টের সংমিশ্রণ। রাসায়নিক 

হিসেবে জিনিলট। হুলে। প্রধানত: 

ট্িয়ারিক 1, পামিটিক ও অলিগ়িক 

মাক তিন রকম ফ্যাটি আপিডের 

তিন রকম দোডিয়াম সন্টের 

সংমিশ্রণে গঠিত । এ সব ফ্যাটি 

আনিডের পটাপিয়াম স্প্টের 

সোপ স্টোন 

সংমিশ্রণে ও এক রকম নরম সাবান 
তৈরি হয়ে থাকে, যাকে বলে সফট 
সোপ? । উত্তাপের সাহায্যে 

নানা রকম চবি ও উদ্ভিজজ তেলের 
সঙ্গে কিক সোডার (ব| কহিক 

পটাসের ) রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে 
সাবান তৈরি হয়। কমিক সোড! 
ব! পটামের ঘষে জলীয় দ্রব ব্যবহৃত 
হয় তাঁকে কৰিটিক-লাই বলে। এই 
রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিশেষ এক 

রকমহাইড্রোলিদিস 1 (শ্যাপোনিফি- 

কেসন 1) প্রক্রিয়ায় সাবানের সঙ্গে 

বাই-প্রোডাক্ট 1 হিসেবে গ্লিসারিন 1 
উৎপন্ন হয়। সাধারণ বাবহারের 

সাবানে কিক সোডা ব্যবহৃত হয়ে 

থাকে । বিভিন্ন ফ্যাটি আসিডের 
অন্যান্য ধাতব সন্টগুলোকে ও অনেক 
সময় “সোপ” বল! হয়) যদিও 
সেগুলো সোডিয়াম বা পটাসিয়াম 
সণ্টের মত সাবান জাতীয় নয়। 
সোপ স্টোন -- এক রকম নরম 
পাথর প্রধানতঃ ম্যাগ্রেণিয়াম পিলি- 
কেটে গঠিত। এক্ূপ পাথরকে 
সহজেই মহ্যণ গুড়ায় পরিণত করা 
যায়, আর তা বেশ তেল্তেলে লাগে; 
এজন্যে একে মোপস্টোন বল হয়। 
এর অন্ত নাম হিয়াটাইট 1 | এব 
অতি-মশ্ণ চূর্ণকে বলে ট্যাল্ক ? 
পাউডার । এপ পাথরের তৈরী 
বিভিন্ন জিনিস উপযুক্তরূপে উত্তপ 
কবুলে বেশ শক্ত ও ব্যবহারযোগ্য 

হয়ে থাকে। 
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দোলার ইক্রিপ __ হ্র্বগ্রহণ। | 
ইক্রিপস (সোলার ) 1। 
সোলার-ডে -- সাধারণতঃ শুধের 

উদয় ও অন্ত লক্ষ্য করে দিনের 

অর্থাৎ জীব-দেছের রক্ত-মাংস-হাড় 
প্রভৃতির সংগঠক জৈব কোষসমৃহ; 
কিন্তু প্রজনন-কোষ নয়। 

সোমাইট _: অমেরুনগ্ী পর্যায়ের 
(দিন-রাত্রির কাল পরিমাণ কর। 
হয়; কিন্তু সুর্যের উদয়ান্তের সময় 
নিদিই নয়। দিন-রাত্রি ছোট বড় 
হয়। এজন্যে পর পর দুদিন সর্ষের 
মেরিডিয়ানে? আপার সময়ের 
ব্যবধানকে সাধারণতঃ এক দিন 
ধর] যায়। স্থযের অয়ন-গতির 
(সলিহিস্ 1) জন্যে এই সময়ও 

বছরের বিভিন্ন মময়ে বিভিন্ন কূপ 
হয়ে থাকে; স্বতরাং সম্বংসরে দিনের 
এরূপ পরিবর্তনশীল কাল পরিমাণের 

গড় নিয়ে প্রকৃত সীর দিন, বা মিন 
সোঁলার-ডে” স্থির করা হয়েছে, 
অথাৎ মোটামুটি 24 ঘণ্ট। 
(সোম - দৈব কোষের বিশেষ 
উপাদান । কোষের (সেল 1) সংগঠক 
কণিকা, যেমন -ফ্রোমোসোম 11 
সেঞ্টোসোম হলো জৈব কোষের 
কেন্দ্রীনে ( নিউক্রিয়াম? ) অবস্থিত 
অতি ক্ষুদ্র অণুবীক্ষণিক কণিকা 
যাকে কোষের মধা-কণা বল। যায়। 

জৈব কোষের হিভাজন-প্রত্রিয়ায় 
(সেল ডিভিসন ) এই মধ্য-কণা ব1 
সেণ্টেসোম দ্বিধ। বিভক্ত হয় এবং 
নৃতন কোষ গঠিত হয়ে থাকে । 
সোম! -__ জীব-দেহ। তসাম্যাটিক 
কথাটার মানে "*দহ-সন্বদ্ধীয়' )যেমন, 

সোম্যাটিক সেল দেহ সহ্ধীয় 

( ইন্ভার্টিত্রেট 1) নিয়শ্রেণীর প্রাণী- 
দেহের »৮ংগঠক এক-একটি পর্ব ব৷ 
অংশ $দ্মেন_কেঁচো, কৃষি প্রভৃতির 
দেহ খণ্ডে খণ্ডে সংযুক্ত হয়ে গঠিত 
হয়, তার এক-একটি খণ্ড বা পর্বকে 
বলা হয় .সামাইট । 

সোমারফিল্ড -_- জার্নান পদার্থ- 
বিজ্ঞানী; জন্ম 186৭ খষ্টাবে, মৃত্যু 
1951 খষ্টাব্ে। রন্টগেন-বশ্মি বা 
একা-রে? আবিষ্কারক অধ্যাপক 
বন্টগেনের স্থষোগা ছাত্র; পরে 
পদদাথ-বিজ্ঞানের খাতনামা অধ্যাপক 
ও গবেষক । বিভিন্ন বর্ণালির গঠন, 
শক্তি-তরঙ্গের বৈজ্ঞানিক তাংপধ 
প্রন্থতি বিভিন্ন বিষয়ে বং গুরুত্বপূর্ণ 
তথাবিষ্কার। 

সেলার দিস্টেম - সৌর পরিবার ; 
স্থয ও তার চারদিকে ভ্রামামান 
নয়টি গ্রহ নিয়ে মোটামুটি এই 
সোলার সিস্টেম, বা 'সৌর পরিবার” 
গঠিত। স্য .থকে দূরত্বের ক্রম অঙ্থু- 

সারে গ্রহগুলে £ ৰধ (মার্কারি +), 
শুক্র .ভপান?1),পৃথিবী(আরথ 1), 
মঙ্গল (মার্স ). বৃহস্পতি ।জুপি- 
টার 1), শান (স্যাটার্ন? ), ইউ- 
ঝেনীস, নেপচুন ও প্লুলো। এই 
নট গ্রহ নিজ নিজ নিদিষ্ট উপবৃত 
কক্ষপথে স্থবকে প্রদর্সিণ করছে।, 



মোৌলানিন 

এ-সব ছাড় মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহ- 
হুয়ের মধ্যবততী দূরত্বে একট! গ্রহপুঞ্ত 
(আ্যান্টারয়েড স 1 ) স্থ্ধের চার- 
দিকে ঘুরছে; একেও মৌর পরি- 
বারের অন্তত ধরা হয়। গ্রহগুলো 
মহাশুন্তে প্রায় একই সমতলে বিভিন্ন 
কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। 

সোলানিন - উদ্তিদজীত একটি 
বিষাক্ত উপক্ষার (আযাল্কালয়েড 1)। 
তামাকের শিকড়, বেলেডোনার 1 
মূল প্রভৃতি “সোলানাম” শ্রেণীর 
বিশেষ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের 
রদ থেকে পাওয়। যায়। 

স্কেলার কোর়ান্টিটি __ যে বাশির 
পরিমাণ স্কেলের একক সংখ্যায় 
প্রকাশ করা যায়; অর্থাৎ যার মাত্র 
সংখ্যাগত পরিমাণ আছে, কিন্তু গতি 

বা দিগবাচক সংজ্ঞা নেই; যেমন, 
উষ্ণতা (টেম্পারেচার 1 ), আর্দ্রতা 
(হিউমিডিটি 1) প্রভৃতি হলো! স্কেলার 
কোয়ার্টিটি. কিন্ত বল (ফোর্স? ), 

গতিবেগ (ভেলোপনিটি? ) প্রভৃতি 
নয়। এর কারণ, শক্তি ব। গতির 
পরিমাণ এবং দিক দুই-ই জান! 
দরকার হয় (ভেক্টর 1 )। 

ক্কেলিন ট্রায়েল -_ ঘে জ্যামিতিক 
ত্রিভুজের সবগুলি বাহু ও কোণ 
পরম্পর অসমান। 

স্রকুল। -- গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থিগুলির 

€(গ্্যাণ্ড+ ) এক প্রকার ক্ষয়রোগ 
বিশেহ। কঠিন মারাত্বক ব্যাধি। 

22 - 

্াইল 

স্কুনার -- পাশ্চাত্য দেশের এক প্রকার 

বিশেষ গঠনের 
পালের নৌকা; 
সাধারণত, এতে 

ছুট। পৃথক পাল 
ধাটানে হয়ে 

থাকে । আবার শ"*- ১ ৮ 

একট! পালযুক্ত -৮৯১০বিলিলি ও 

অনুরূপ আর এক “্ধুপ' নৌকা 

শ্রেণীর নৌকাকে বলে 'ম্কুপ। 

এগুলির পাল থাকে ত্রিকোণাকৃতি। 

' ক্রোটাম __ অণ্ডকোষ; চামড়ার 
আধার, বা আবরণসহ তদভ্যস্তরস্থ্ 
পু'-প্রজনন গ্রন্থি-কোধের অগুদ্বম্নকে 
( টেস্টিস ) বলে স্রোটাম। 

স্ব্যাণ্ডিয়াম -- মৌলিক পদার্থ, 
সাংকেতিক চিহ্ন ৩০, পারমাণবিক 
সংখ্য! 21; একটি ছুষ্প্াপ্য ধাতু। 

স্তপল -- পোনারূপা, মণিমুক্ত! 
প্রভৃতি মাপবার ইংলপ্তীয় ওজন 
পরিমাণের একট। একক বিশেষ। 
এক আউব্দের 24 ভাগের এক ভাগ; 
»৮20 গ্রেণ। (টয় ওয়েট 1)। 

স্টাইল স্তী-পুশ্পের গর্ভদণ্ড; ফুলের 
হিগঃ অভ্ন্তরস্থ গর্ভা- 

শয় (ওভ্যারি 1) 
ঈদ থেকে যে-সব সঙ্ক 

দণ্ড উপরে ওঠে 
'খ্জহি ও যাদের মাথায় 

রেণুস্থলী বা গর্ভমুণ্ড 
(িগত্রা?) থাকে 

টাইল বগর্ডদণ (পিল 1)। 



) র্চ 

স্টার্চ __ উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার পদার্থ; 
রাপায়নিক হিসেবে বিশেষ এক 
শ্রেণীর কার্বোহাইড়ে্ট 1 | চাঁউল, 
গম, যব প্রভৃতি বিভিন্ন শশ্য-বীজে 
পদার্থটা শ্বভাবতঃ সঞ্চিত থাকে। 
সাদা, দ্বাদ-গদ্ধহীন পদার্থ; জলে 
অভ্রাব্য। সামান্ত কোন আামিড 
সংযোগে এর জলীয় মিশ্রণ ফুটালে 
বিশেষ এক প্রকার হাইড্রৌোলিসিস 1 
প্রক্রিয়ায় প্রথমে তা থেকে ডেকৃ- 
ইন + উৎপন্ন হয়; ক্রমে তা আবার 
্কোজে? রূপান্তরিত হয়ে যায়। 

স্টার্চগাম __ ডেক্ঠিন 1 । 
স্টন্সিয়াম _ মৌলিক ধাতব 
পদা্থ। এর সাংকেতিক চিহ্ন 51, 
পারমাণবিক ওজন 8763, পার- 
মাণবিক সংখ্যা 38) ধাতুটী ক্যাল- 
সিয়ামের অনুরূপ, দেখতে সাঁদ|। 
বিভিন্ন খনিজ প্রস্তরে এর “নট ন্দিয়া- 
নাইট' নামক শ্বভাবজ স্কটিকাকাঁর 
কাবনেট ন্ট পাঁওয়। যায়; যা থেকে 
ধাতুট! নিষাশিত হয়ে থাকে । এর 
হাইড়ক্সীইভ, ১:0017)5, যৌগিক 
শর্করা-শিল্পে চিনি পরিষ্কার করতে 
অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

বিভিন্ন স্টন্সিয়াম-সণ্ট লাল আলেশক 
হাতি করবার জন্যে বাজির বারুদে 
মিশিয়ে জ্বালানে। হয়। 

জ্টাটোস্ছিয়ার - পৃথিবীর বায়ু- 
মণ্ডলের একট বিশেষ স্তর । উত্তর 
ও দক্ষিণ মেুপ্রদেশে এই স্তর ভূ-পৃষ্ঠ 
থেকে প্রায় 6 মাইল এবং নিরক্ষীয় 
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অঞ্চলে প্রায় 11$ মাইল উচ্চে 
অবস্থিত। এই স্তরের উপর-নিচে 
বামুমণ্ডলীষ উষ্ণতা প্রায় স্থির থাকে, 
অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে উচ্চতার 
সঙ্গে সঙ্গে উঞ্ণতার তেমন কিছু হাঁস- 
বুদ্ধি হয় না । এই বাু-স্তরের উষ্ণতা 
নিরক্ষরেখার উপরে প্রায় 710, 
ফারেন্হাইট 1, আর ন্নেরুপ্রদেশের 
উপরে প্রায় 40 ফাঁরেন্হাইট 
€ অর্থাৎ, অধিকতর উষ্ণ )থাকে। 

জ্টিম -__ জলীয় বাম্প বাম্পীভূত 

জল, (77980) মাত্র । জলের বয়েলিং 
পয়েণ্ট 1 100” সেপ্টিগ্রেড ;$ এই 
বা এর অধিক উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে 
তরল জল এক্প টিম অর্থাৎ বাণ্পে 
রূপাস্তরিত হয়ে যায়। জলীয় 
বাষ্প সম্পূর্ণ অদৃশ্ঠ বায়বীয় পদার্থ। 
সাধারণতঃ মেঘের মত ধোয়াটে 

সাদা যে পদ্ার্থকে বাম্প বলা হর, 
তা প্রকৃতপক্ষে অতি হ্ৃন্স জলকণ। 

মাত্র, জলীয় বাস্পেব ঘনীভূত অবস্থা; 
তা প্রকৃত “হিম”, ব। বাম্প নয়। 

ন্টিম ইঞ্জিন __ বাম্পচালিত যন্ত্র 
ব। ইঞ্জিন; জলীয় বাম্পের অত্যধিক 
চাপ নিয়ন্ত্রিত করে যেষস্ত্ের সাহায্যে 
বিভিন্ন কৌশলে গতি সঞ্চারিত হয়। 
বাম্পচালিত টারবাইন 1 যন্ত্রকেও হিম 
ইঞ্জিন বলা যেতে পারে। সাধারণত: 
ষে যন্ত্রের প্রকাণ্ড ও দূ আধারে 
আবহ্ধ বাণ্পের প্রবল চাপের নিয়ন্ত্রিত 
শক্তিতে সংলগ্ন সিলিগারের মধ্যে 
পিস্টন চলাচল করে, এবং ওই 



টিবনাইট 

পিস্টনের সঙ্গে সংলগ্ন আযাক্পেলের 1 
গতির প্রভাবে বিভিন্ন সব ধাস্ত্রিক 
ব্যবস্থায় ইঞ্রিনটা সামগ্রিকভাবে 
চলতে থাকে, অথবা অপর যন্ত্র চালায়। 

স্টেবনাইট -- খনিজ আ্যার্টিমনি 
সাল্ফাইডের, 5১538, বিশেষ নাম। 
স্বভাবজাত এই সাল্ফাইড খনিজ 
থেকেই প্রধাঁনতঃ বিশুদ্ধ আটিমনি 1 
ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। 

স্টিবাইন -- এক রকম বিষাক্ত 
গ্যাসীয় ষৌগিক পদাথ। রাসায়নিক 
হিসেবে পদার্ঘট। আআন্টিমনির গ্যালীয় 

হাইড্াইড 1 (১75) মাত্র। এটা 
হলে হাইড্রোজেন ও আযান্টিমনির 
একট। বাইনারি কম্পাউণ্ডা । 

স্টিয়াটাইট -_ সোপদ্টোন 1 । 
স্টিয়ারিন -- মোমের মত সাদা ও 
নরম একটা জৈব রাসায়নিক পদার্থ । 
এর মধ্যে প্রধানত; ইিয়ারিক ? 
আপিড ও পামিটিক আমিভ 
সম্মিলিতভাবে মিশ্রিত অবস্থায় 
থাকে । স্তাপোনিফিকেমন 1 প্রক্রি- 
যার মাহাষ্যে জীব-জন্কগ চবি থেকে 
পদার্থ ট1 পাওয়া যায়। 

স্টেইনলেস স্টিল _ [কোমিয়াম 1 
ঘটিত বিশেষ এক শ্রেণীর স্থুক 

ইস্পাত; যাতে সহজে মরিচা ধরে 
না। এর মধ্যে সাধারণতঃ 20 
থেকে 90% লোহা, 109 থেকে 
30% ক্রোস্রিয়াম 1 এবং মোটামুটি 
0] থেকে 0:7% কারন থাকে । 

বিশেষতঃ শঙ্ষ-চিকিংসার যহ্াি 
এরূপ হ্বিলে তেরি হয়ে থাকে। 
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স্টেলাইট--মূল্যবান য্ত্াদি নির্মাণের 
উপযোগী অতি-কঠিন একট। সংকর 
ধাতু; সাধারণতঃ টাংস্টেন, কোবাণ্ট, 
ক্রোমিয়াম এবং মলিব ভিনাম ধাতুর 
মিশ্রণে এট। তৈরি হয়। 

স্টেলার -_ নক্ষত্র (স্টার) সম্বন্ীয়। 
স্টেলেট মানে তারকারৃতি। নক্ষত্রের 
(দৃশ্ঠ ) আকারবিশিষ্ট। 

স্টোমা _ উদ্ভিদের পাতায় যে সব 
অতি-স্থক্ম ছিদ্র থাকে । এই সব 
ছিদ্রুপথে উদ্ভিদের] বাযুমগ্ডল থেকে 
কাবধন-ডাইঅক্সাইড (009) গ্যাস 

গ্রহণ করে এবং 478 ৬. 
অক্সিজেন গ্যাস 1 
ত্যাগ করে /২ 

রি, (ফটো সিস্থে- | )৭ $ 
সিন1)। পাতার “৮ 

এই নব ছিদ্র, ব। পাতার ষ্টোমা, ব। 
স্টোমা গুলো শান-ছিদ 
যেন উদ্দিদের নাসিক] বা মুখের 
মত। চিত্রে পাতার শিরা-জালের 
মধ্যে ন্টোমার গঠন বধিতাকারে 
দেখানে। হয়েছে । কথাটার বহুবচনে 
বলে স্টোমাটা। 

স্টোরেজ ব্যাটারি -: যে সব 
ব্যাটারিতে 1? কোন জেনারেটর 1, 
প্রাইমারি সেল? প্রভৃতি তড়িং- 
উৎপাদক যন্ত্র থেকে তড়িৎ-শক্তি 
গ্রবাহিত করে এনে আহিত 5 সঞ্চিত 
করে রাখা হয়। এভাবে আহিত 

৷ ব! সঞ্চিত তড়িৎশক্তি পরে আবার 



ট্রিকনিন 

ত1 থেকে প্রবাহরূপে পাওয়া যায়। 

প্রয়োজনের সময়ে একপ ব্যাটারি 
থেকে তড়িৎ-প্রবাহ 
পাওয়। যায় বলে 

এগুলোকে সেকেও্ডারি 
সেলও বলা হয়। এই 

শ্রেণীর সেল, অথবা 
ব্যাটারিতে সোজা- 
স্ৃজি তড়িতৎশক্তি 

উত্ভৃত বা উৎপাদিত হয় না, সঞ্চিত 
রাখা হয় মাত্র। এই শ্রেণীর “লেড 
আযাকুমুলেটর?1, নিকেল আয়রণ 
সেল প্রভৃতিকে তাই বলে স্টোরেজ 
সেল বা ব্যাটারি। সাধারণত: 

মোটর গাড়ীতে সহজে তড়ি-প্রবাহ 
পাওয়ার জন্যে এ-জাতীয় “স্টোরেজ 
ব্যাটারি" ব্যবহত হয়ে থাকে। 

স্টিকৃ্নিন __ 'নাঝ্স-ভোমিকা নামক 
উদ্ভিদের বীজ থেকে প্রাপ্ত একটাআযাল্- 
কালয়েড 15 09117995202 
সাদ| স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে 
সামান্য দ্রবণীয়। পদার্থটা অত্যন্ত 
তিক্তম্বাদযুক্ত, এবং জীবের দ্সায়ু- 
মণ্ডলীর উপরে বিশেষ মারাত্মক 
বিষক্রিয়া-সম্পন্ন। অবশ্য বিশেব 
সতর্কতার সঙ্গে অতি সামান্য মাত্রায় 
ওষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

স্্রেপ্টোমাইসিন - পেনি- 
নিলিনের 1 অনুরূপ একট] আযাটি- 
বাম্লোটিক 1 পদার্থ ঃআযার্টিনোমাই- 
সেস' নামক এক প্রকার তারকাকরুতি 
ছত্রাক বিশেষ থেকে পাওয়া! যায়। 

অ]াফুযুলেটর 
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কোন কোন রোগ-জীবাণু প্রতি- 
রোধের ব্যাপারে পদ্বার্থটা পেনি- 
পিলিনের চেয়েও শক্তিশালী; 
বিশেষত: যম্তারোগের জীবাণু 
(টিউবার্কল বেদিলান 1 ) ধ্বংসের 
জন্যে এর প্রয়োগ বিশেষ কার্যকরী 
বলে প্রমাণিত হয়েছে । ছত্রাক-ঘটিত 
এই বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ট। 
1944 খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বিজ্ঞানী 
ওয়াক্সম্যান কতৃক আবিষ্কৃত হয়। 

স্টযাটিক _-স্থিরঃ গতিশীল নয় এমন; 
যেমন, স্ট্যাটিক ইলেটিকুসিটি হলো 
স্থির-তড়িৎ, অর্থাৎ যে তড়িং-শক্তি 
কোন পদার্থে নিবদ্ধ থাকে, তা 
থেকে প্রবাহিত হয় না। এপ 
তড়িৎ সাধারণতঃ স্কুরণের (স্পার্ক ) 
আকারে পাওয়! যায়; প্রবাহের 

আকারে পাওয়া যায় না। রজন, 

অথবা কাচের একটা দণ্ড পশম বা 
রেশমের কাপড় দিয়ে ঘনলে ওই 
দণ্ডে '্ট্যাটিক ইলেিপিটি' জন্মায় ; 
আর ওই তড়িতাবিষ্ট দণ্ডের স্থির 
তড়িং-শক্তির প্রভাবে হাল্ক। 
কাগজের টুকরা আকৃষ্ট হয়। 

স্ট্যাটিকৃস __ বিজ্ঞানের যে শাখায় 
পদার্থের স্কিরতা, অর্থাৎ “স্থির অবস্থা, 

সম্পকীয় বিভিন্ন তথ্য আলোচিত ও 
নির্ধারিত হয়; যেমন, সেতু নির্মাণের 
কাজে লোছার পাটির কতট1 বক্রতায় 
সর্বাধিক ওজন বহন করেও সেট! 
স্থির থাকবে, অথবা জাহাজ নির্মাণের 
কাজে খোলটা কিরূপ হলে তার 
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ভারসম্ রক্ষিত হবে, এরূপ বিভিন্ন 
তথ্যের আলোচন। “্ট্যাটিকৃ”, ব৷ 
স্থিতি-বিদ্যার অন্তর্গত। 

স্ট্যাটি্টিকৃস _- পরিসংখ্যান-বিদ্যা, 
ব। বাশি-বিজ্ঞান। একই জাতীয় 
বিভিন্ন নদুনার নির্দেশক রাশি বা 
স্চক-সংখার গড় নির্ণয় করে কোন 
বিষয়ের সাধারণ তথ্য নির্ধারণের 
এক বিশেষ বিজ্ঞান। এভাবে কোন 

দেশের শিক্ষ। বিস্তার, শস্তে পান, 
জনসংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষষের মোটামুটি তথা নিধারণ কর। 
বাশিবিজ্ঞানের অন্তর্গত। 

স্ট)ানাম __ টিন। মৌলিক ধাতু 
টিনের ল্যাটিন নাম; এ থেকেই 
টিনের সাংকেতিক চিহ্ন 97 করা 
হয়েছে। স্ট্যানিক অক্সাইড হলে। 
97109, স্ট/ানাস অক্সাইড 9003 
ষে যৌগিক পদার্যের মধ্যে টিন বাই- 
ভ্যাল্যাণ্ট 1 তাঁকে বলে স্ট)ানাস'। 
আর যাঁর মধ্যে কোয়াড্রিভ্যাল্যাণ্ট 
€ভ্যালেম্সি 1 চার) তাকে বলে 
স্টযানিক? সণ্ট। 

স্টিগম। __ উদ্ভিদের স্ত্রী-পুপ্পগুলোর 
গর্ভ-দণ্ডের অগ্রভাগ; যাকে রেণুস্বলী, 

রী বা! গর্ভনুণ্ড বল! হয়। 
0২৮ এর মধ্যে পুংপুষ্পের 

বেণুনিষেক ঘটলে তা 
খ্ঘ  স্্বী-পুষ্পের স্টাইল 1, 

নত ৫ ব। গর্ভনণ্ডের নলপথে 

| গিয়ে গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট 
ছয়ে বীজের উৎপতি ঘটায়। [স্টগ। 

যাও 

থেকে গর্ভ-দণ্ডের মধ্য দিয়ে ওই রেণু 
ফুলের গর্ভায়ের অভ্যন্তরস্থ ভিছ্ব- 
কোঁষে পৌছায়, আর সেই ডিম্ব- 
কোষের মধোই বীজ কৃষ্টি হয়ে থাকে। 
ফুলের [স্টগমা ষেন গর্ভকোষে রেণু 
প্রবেশের দ্বারম্বরূপ। কথাটার বছ- 
বচনে বলে স্টিগ মাটা। 

স্টযাণ্ডার্ড __ নিদিষ্ট ও সর্বন্বীকৃত 
বিষয়; সবত্র সকলে স্বীকার করে 
নেবে কোন কিছুর এমন একক। 
ষেমন, স্যাণার্ড মেজার - বুটিশ 
মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রযাটিনাম-নিম্িত 
একটা স্থৃনিদিষ্ট রডের দৈর্ঘাকে একফুট 
ধর] হয়েছে। স্ট্যাণ্ার্ড ফিল্স হলে! 
সাধারণতঃ চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত 35 
মিলিমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট ফিল্ম 1 | 
স্ট]াগুর্ড গেজ হলো রেলগাড়ীর 
ছুই পাটি বেল-লাঁইনের মধ্যে 4 ফুট 
81 ইঞ্চি ব্যবধান থাকলে সব দেশেই 
তাকে বল! হয় 'স্টযাগ্ডার্ড গেজ' 
লাইন। (গেজ? )। 

ট্যাপ্ডার্ড আযাট্মশ্ফিয়ার __ বায়ু 
মণ্ডলীয় চাঁপের একক বিশেষ ; 455 
ল্যাটিচিউডে 1 এবং লাগরপৃষ্ঠের 
মমউচ্চে অবস্থিত কোন স্থানে ০* 
সেট্িগ্রেড উষ্ণতায় বাফুর চাপ হয় 
760 মিলিমিটার (2992 ইঞ্ছ') ডচ্চ 
পারদ-ন্ততভ্ের ওজনের সমান; এই 

বাযুমণ্ড্পীয় চাঁপকে বলে এক 'নর্ধ্যাল, 
ব৷ স্ট্যাপ্ডার্ড আযাটমস্দিয়ার'। এক 
স্ট্াগার্ড আটমক্ষিয়ার » 10132 
বার+, স্প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 1472 
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পাউওড পরিমিত চাপ। অবশ্ঠ বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক কারণে বায়ুমণ্ডলের চাঁপ 
এই পরিমাণের উপরে ব। নিচে ওঠ।- 
নামা করে থাকে। 

স্টাগীর্ড টাইম -_ পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন স্থানে ঘড়ির সময়ের 
বিভিম্নতা লক্ষিত হয়; কারণ, 
আুধোদয় ও স্যাস্ত সর্বভ্র এক সময়ে 

হয় না। পৃথিবীর যত পূর্বাতিমূখে 
যাওয়। যাবে তত আগে স্থযোদয় 

হবে, সময় এগিয়ে যাবে । এভাবে 
এক দেশে যখন সকাল, তার 

পূর্বাঞ্চলে তখন অনেক বেল। হয়েছে, 
পশ্চিমাঞ্চলে অনেক রাত। এজন্তে 
পৃথিবীর সর্বত্র সময়ের একট। পারম্পধ 
বিধানের জন্যে একটা নির্দিষ্ট স্থানের 
সময়কে স্ট্যাগ্ডার্ড টাইম” ধর! 
হয়েছে। ইংলগ্ডের গ্রিনউইচ (০* 
মেরিডিয়ান) নামক স্থানের সময়কে 
'্ট্যাগ্ডার্ড টাইম” বা নিদিষ্টকাঁল ধরা 
হয়; একে গ্রিনউইচ টাইম-ও 
বলে। গ্রিনউইচের পশ্চিমে অবস্থিত 

কোন স্থানে প্রতি ডিগ্রি মেরি- 
ভিয়ান1 ব্যবধানে 4 মিনিট করে 
সময় স্ট্যাগ্ার্ড টাইম থেকে বাদ 
দিলে স্থানীয় সময় পাওয়া যায়। 
আর পূর্বাঞ্চলে ওইরূপ প্রতি ডিগ্রি 
মেরিডিয়ানে 4 মিনিট করে সময় 
স্ট্যাগার্ড টাইমের সঙ্গে যোগ দিয়ে 

স্থানীয় সময় স্থির কর! হয়ে থাকে। 
ফ্ট্যাণ্ডার্ড টেম্পারেচার জ্যাগ্ 
প্রেসার -- সংক্ষেপে বলে 5... 1 
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অথবা, “নর্মাল টেম্পারেচার আযাণ্ড 
প্রেসার! (টব...) এই সর্বসম্মত 

নির্দিষ্ট উঞ্ণতাও চাঁপে বিভিন্ন গ্যাসীয় 
পদ্দার্থের আয়তন মাপা, বা! তুলন! 
করা হুয়। এই নির্দিষ্ট চাপের পরিমাণ 
হলো! 760 মিলিমিটার পারদ-স্তস্তের 
ওজনের সমান (ব্যারোমিটার 1 ) 

এবং উষ্ণতা (টেম্পার্চোর 1) হলো 
০” ভিগ্রি সেটিগ্রেড | 

স্ট্যাগার্ড মিকা -_ ইমারতাদিতে 
উংকৃষ্ট কন্ক্রিট জমাবার জন্তে ষে 
অচ্গপাতে সিমেণ্ট 1, বালি ও পাঁথর- 
কুচি মেশান হয় । এর সর্বসম্মত নিি 
অন্ঠপাঁত, অর্থাৎ ন্ট্যাণ্ডার্ড মিক্স! 
হলো এক ভাগ সিমেন্ট, ছুই ভাগ 
বালি « চার ভাগ পাথর কুচি। 

স্ট্যাণডার্ড সেঙ্গ -_ বিশেষ এক রকম 
প্রাইমারি সেল 1 7; যেমন-_ওয়েস্টন 
সেল, যাঁতে উৎপাদিত তড়িৎ-শক্তি 
(ইলেক্টে মোটিভ ফোঁস? ) দীর্ঘ 
সময়ের জগ্যে স্থনিদিষ্ট স্থির বিভবযৃক্ত 
থাকে। সাধারণ মেলে বিভিন্ন 
কারণে ইলেক্টো মোটিভ ফোস? বা 
তড়িং-শক্তির হ্বাস-বুদ্ধি ঘটে থাকে; 
কিন্ত স্ট্যাগ্ডার্ড_ সেলগুলিতে এই 
পার্থকা তেমন লক্ষিত হয় না। 

স্ট্যালাকৃটাইট - প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য 
হিনাবে কোন কোন পার্বত্য গুহার 
ছাদ থেকে নিচের দিকে ঝুলস্ত 
স্তস্ভাকার, অথবা সরু কাঠির মত 
প্রস্তর, বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট ॥ 
গুহার তলদেশ থেকে দণ্ডায়মান এরুপ] 

স্তমতগুলিকে বলে স্ট্যালাগ মাইট। 



স্তাকারিন _শ্াচুরেটেড শনুসন 
শপে পপ পপ শী সি পচ আত -্প সন্ত ৮০ পপি পিসী পপ জপ 

হ্তাকারিন -- সাদা ক্ষটিকাকার 
পদার্থ, অত্যধিক মিষ্ট ম্বাদযুক্ত। 
এর রাসায়নিক ফর্মুলা 0%74505 
0০0টি; জলে অনেকট। দ্রবণীয়। 
চিনির চেয়ে প্রায় 550 গুণ অধিক 
মিষ্ট; কিন্ত এর কোন খাস্গুণ 
দেই, বেশি খেলে বরং অনিষ্টকর 
হতে পারে। অবশ্য আজকাল 
লিনোনেড, আইসক্রিম প্রভৃতি 
পানীয়ে, এমন কি, বিভিন্ন খাছ্ত্রব্যেও 
শ্যাকারিন ব্যবহার কর। হচ্ছে। 
কোল-টার 1 থেকে পাওয়। যায় 
টলুইন1 ? আবার বিভিন্ন বাসায়- 
নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই টলুইন 
থেকে স্াকারিন পাওয়া ষায়। 
স্াকারোমিটার -- শর্করা-্রবের 

ৃ্ ঘনত্ব পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ। 
ত্র চিনির জলীয় দ্রবের মধ্যে 
ত্র দ্রবীভূত চিনির পরিমাপ 
নু. নির্ধারণের জন্যে ব্যবহৃত 

ঢ এক রকম হাইড্রোমিটার ? 
যন্ত্র। ড্রবের মধ্যে শতকরা! 

স্তাকারো কত ভাগ চিনি আছে 
মিটার যন্ত্রের গায়ে তার নির্দেশক 
স্কেলের দাগ কাট! থাকে । 

স্লাকারিমিটার -- শর্করা-্রবের 
ঘনত্ব পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত বিশেষ 
এক রকম যন্ত্র। এর ঘাক্ত্রিক ব্যবস্থায় 
দ্রবের মধো দিয়ে আলোকরশ্মি 

পোলারাইজড 1 করা হয়। এই 
পোলারিজেসনের 1 ফলে আপতিত 
রশ্মির যে কৌপিক বিবর্তন ঘটে তা 

থেকে দ্রবের ঘনত্ব নিয় করা যেতে 
পারে। দ্রবীভূত শর্করার পরিমাণ 
নির্ধারণের এপ প্রক্রিয়াকে বলে 
স্যাকারিমেছি, ৷ 

স্যাকারোজ _ হক্তোজ।1। 
স্তাচুরেটেড কম্পাউণ্ড _- যে লব 
যৌগিক পদার্থের প্রত্যেকটি অণুর 
মধ্যে তার সংগঠক পরমাণুগুলোর 
কোঁনটিরই অসংবদ্ধ কোন 
ভ্যালেনি? থাকে না; অথাৎ 

প্রত্যেকটি পরমাণুর প্রত্যেকটি 
ভ্যালেন্সি-বগড 1? পরস্পরের সঙ্গে 

সংবদ্ধ হওয়ার ফলে গঠিত শ্সম্পূর্ণ 
অণুর সমবায়ে যে-সব যৌগিকের 
সৃষ্টি হয়। এরূপ স্তাঁচুরেটেভ 
কম্পাউপ্ড, অর্থাৎ সম্পৃক্ত যৌগিকের 
পরমাণুর সঙ্গে অগ্য কোন পরমাণু 
বা বেডিক্যাল1 যুক্ত করে আর 
কোন হুতন যৌগিক উৎপাদন কর! 
সভব হয় ন।। ঘেমন-_মিখেন 1, 

0৮।) হলো একটি শ্যাচুরেটেড 
কম্পাউও্ড, বা সম্পুক্ক যৌগিক, কিন্ত 
ইথিলিন 1, 013, শ্যাচুরেটেড 

নয়; এর সঙ্গে ক্লোরিন যুক্ত হয়ে “ইথি- 
লিন ভাইক্লোরাইভ'১ 0275018, 
( ডাচ, ফ্ুইড 1) তৈরি হয়ে থাকে। 

শ্যাকারোমাইজিস __ যে-সব ঈষ্ট ? 
চিনির জলীয় জ্রবকে গাজিয়ে আল- 
কোহলে 1? পরিণত করে। 

স্তাচুরেটেড সল্যুসন -- সম্পৃক্ত 
দ্রব। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ 
তরল দ্রাবক পদার্থে সর্বোচ্চ পরিমাণ 



হাটেলইট 

দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে ওই 
দ্রবকে বলে সম্পক্ত দ্রব, বা স্যাচু- 
রেটেড সলমন 1 । এরূপ অবস্থায় 
সাধারণতঃ আরও দ্রাব্য পদার্থ 
( সলিউট 1) ওই দ্রবে মেশালে আর 
তাত্রবীভূত হয় ন| (স্থপারস্যাচু- 
বেলন 1+)। অবশ্য উষ্ণতা কমালে 
সলিউট পৃথক হয়ে পড়ে; আর 
উষ্ণতা বাড়ালে আরও সলিউট 

দ্রবীভূত হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ 
সল্ভেণ্টের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ 
সলিউটের দ্রবীভূত থাকার অবস্থা, 
অর্থাৎ “সলুসনের শ্যাচুরেসন', বা 
সম্পৃক্ততা প্রধানত: তার উষ্ণতার 
উপরই নির্ভর করে। 

স্যাটেলাইট _- উপগ্রহ; যে সব 
জ্যোতিষ্ক নিজ কক্ষপথে অপর কোন 
জ্যোতিষ্ষের (গ্রহের ) চার দিকে 
পরিভ্রমণ করে ) যেমন _ চন্দ্র পৃথিবীর 
স্যাটেলাইট, বা উপগ্রহ। জুপিটার 1, 
মারস 1 প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রহেরই 
বিভিন্ন সংখ্যক স্যাটেলাইট আছে। 

স্যাণ্ড -" বালি, বালুক1 ; রাসায়নিক 
হিসেবে অবিশ্তুদ্ধ সিলিক। 1, 910৯, 
অর্থাৎ 'সিলিকন ডাইঅক্সাইড়? | 

গ্যান্টোনিন __ উত্ভিজ্জ একট! জৈব 
রাসায়নিক উপক্ষার (আ্যাল্- 
কালয়েড 1) পদার্থ; ওধধ হিসেবে 
সামান্ত পরিমাণ ব্যবহারে অস্ত্রে উৎপন্ন 
বিভিন্ন প্রকার কৃমি বিনষ্ট হয়। 
স্ত্রবৎ ও গোলাকার কমি সব এতে 
মবে। কিন্তু চ্যাপ টা ফিতে-কমি এতে 

স্যাটা্ণ 

অবশ্য মরে না। ম্বাভ্রাধিক্যে বিষ- 
ক্রিয়া ঘটে (ভার্মিফিউজ 1)। 

স্যাপানিফিকেষন -- সাবান 
তৈরির রাসায়নিক প্রক্রিয়া । আল- 
কালির + বিক্রিয়ায় জান্তব চবি, বা 
উত্ভিজ্জ তৈল থেকে উৎপন্ন হয় 
বিভিন্ন ফ্যাটি আসিড এস্টার 1 | 
এই শ্রেণীর এস্টারগুলোর এক রকম্ন 
হাইড্রোলিমিস + প্রক্রিয়াকে বলে 
স্তাপোনিফিকেমন ; যাঁর ফলে সাবান 
তৈরি হয়। সাধারণতঃ সোপ 1, বা 
সাবাঁনকে বিভিন্ন ফ্যাটি আমিডের 
সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সপ্টের 
সংমিশ্রণ বল! যেতে পারে। 

স্যাটার্ণ __ শনি গ্রহ। সর্ব থেকে 
এর দুরত্ব মোটামুটি 88 কোটি 90 
লক্ষ মাইল বৃহস্পতি ( জুপিটার 1) 
ও ইউরেনাস 1 গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তঁ 
একটা কক্ষপথে এট। স্থর্যকে প্রদক্ষিণ 

এর পিডিরিয়াল ইয়ার 1 

পৃথিবীর হিসাবে 
প্রায় 2946 বছর, 

অর্থাৎ সূর্যকে এক 
বার প্রদক্ষিণ 
করতে শনি গ্রহের 

শনিগ্রহের বয় পৃথিবীর হিসেবে 
লাগে 2946 বছর। গ্রহটার ভব 
(মাস্1) পৃথিবীর প্রায় 95 গুপ 
অধিক; এর উপরিভাগের উফতা 
প্রায় -150 ভিগ্রি সেটিগ্রেভ। 
শনিগ্রহের নট! ছোট ছোট উপগ্রহ 
আছে; গ্রহটাকে বেষ্টন করে একই 

করছে। 



স্গাপ্রোফাইউ 

সমতলে আবার পর পর তিনটা 
বলয়ও দেখা ষায়। মনে হয়, এই 

বলয়গুলো এর কোন কোন উপ- 
গ্রহের চুণিত দেহাবশিষ্টে গঠিত হয়ে 
ওকে ঝেষ্টন করে ঘুরছে । 

স্যাপ্রোফাইট __ বিভিন্ন মৃত ও পচা 
জৈব পদার্থাদির উপরে ছত্রাক 
(ফাঙ্গাস ) জাতীয় যে-সব উত্ভিদ 
জন্মায়। এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া 
এরূপ স্যাফোফাইট শ্রেণীর ফাঙ্গাস 
জাতীয় সক্রিয় জৈব পদার্থ বিশেষ; 
এর! মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদ-দেহ বিশ্রিষ্ 
করে পচিয়ে ফেলে । স্যাপ্রোবায়ো- 
টিক মানে গলিত ধ্বংসোন্মুধ পদার্থে 
উৎপন্ন বিশেষ এক প্রকার জীবাণু। 
স্যাপ্রে। মানে পচনশীল। 

স্যাফায়ার -_ ত্বভাবজাত এক রকম 
নীলবর্ণের স্বচ্ছ স্কটিকাকাঁর প্রস্তর 
বিশেষ। বাংলায় বলে নীলকান্ত 
অণি। রাসায়নিক হিসেবে পদ্দাথট। 
হলো কোরাগ্াঁম 1, ব। আলুমিন।, 
41505 ; সামান্য কিছু কোব্যাণ্ট 1 
সংমিশিত থাকায় প্রস্তরট। নীলবর্ণ 
দেখায়। মুদৃশ্ মূল্যবান পাথর, 
অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়। 

ক্যামারিয়াম -- মৌলিক ধাতব 
পদার্থ; সাংকেতিক চিহু 90, পার- 
সাঁণাঁবক ওজন 15043, পারমাণবিক 
সংখ্যা 62) রেয়ার আর্থ1 ধাতু- 
গোষ্ঠির অন্যতম । অত্যন্ত ছুপ্রাপায। 
মোনাজাইটের 1+ সঙ্গে মিশ্রিত 
অবস্থায় কখন কখন অতি সামান্ত 
পরিমাণে পাওয়। যায়। 

ঠালিনোষিটার 

হ্যাল আজেগহ্ ৮ আমো- 
নিয়াম ক্লোরাইড বিলু।013 বাংলায় 
একে বলে নিশাদল। ড্রাই সেল, 
অথবা বাটারিতে ও অন্যান্য নানা 
কাজে বাবহত হয়। 

স্যালভোলাটাইল-_ আমোনিয়াম 
বাইকার্বনেট ( বিনু।7005 ), 
আমোনিয়াম কাবামেট, (বন +0, 
00.75) এবং আমোনিয়াম 
কার্বনেট, (বন $)2005$, এই তিন 
রকম সন্টের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থ। 
সাধারণত; একে এক কথায় 'আমো- 

নিয়াম কাবনেট', বা 'আমন-কার্ধ? 
বলে। অবসাদ ও দুর্বলতায় একট। 
সাধারণ উত্তেজক এষধরূপে ব্যবহৃত 

হয়। উদ্বায়ী পদার্থ, তীব্র বাজ 
বিশিষ্ট; সপি, মাথাধর। প্রশ্নতির জন্যে 
লোকে এর গন্ধ সোকে, ব জলে 

দিয়ে পান করে। আবার কেবল 
আমোনিয়াম কাধনেট, লেবুর রস ও 
আালকোহুল 1 মিশিয়েও এপ এক 
রকম উত্তেজক পানীয় তৈরি কর! 
যেতে পারে। 

গ্যালিনোমিটার -_ লবণাক্ত জলে 
দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ নির্দেশক 
এক বুক হাইড্রোমিটার 1 | দ্রবের 
ঘনত্ব নিকূপণ করব।র জন্যে যন্ত্রের 
গায়ে লবণ ও জলের শতকর! 
হিলেবে স্কেলের দাগ কাটা থাকে । 
দ্রবে ডুবিয়ে এরূপ হাইড্রোমিটারের 
স্কেল থেকে সোজান্থজি ভ্রবীভূত 
লবণের পরিমাণ জানা যায়। 



শ্্যাগ 346 প্পামণসেটি 

শ্যাগ _-ধাতু-মল$। খনি ধাতব হ্ভালিভ। __ মুখের লালা) দীতের 
পদার্থ থেকে ধাতু নিফাশনের 
প্রক্রিয়ায় ময়ল! ও বিভিন্ন সংমিশ্রিত 
পদার্থের ষে গাদ বেরোগ্ন ( বেপিক- 
স্যাগ 1)। সাধারণতঃ গলিত ধাতুর 
উপরে এই গাদ বা স্গ্যাগ ভেসে ওঠে। 

শ্লেক্ড লাইম-_ ক্যালসিয়াম হাইড়ু- 
ঝাঁইড 1, 0৪(07)251 কুইক 
লাইমের 1 (080) সঙ্গে জলের 
রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ; 
এই বিক্রিয়ায় তাঁপ উৎপন্ন হয়ে 
থাকে (এক্সোথাযিক 1)। সাধারণ 
জলীয় চুণ (লাইম1)। 

শ্লীইড কুল - গাণিতিক 
গণনাপির জহ্ব্ে ব্যবহাত এক রকম 
যন্ত্র বিশেষ। মোটামুটি এতে এক 
থান। স্কেল বা রুলাবের উপরে আর 

এক খান! রুলার এমনভাবে সংবহধ 
থাকে যাতে উপরের রুলারথান। 
নিচের রুলারের উপরে ধীরে ধীরে 
সরিয়ে নেওয়া যায়। বিশেষ এক 
রকম (লগারিদ্ম 1 ) স্কেলে উভয় 
রুলারে অন্গরূপ দাগ কাট। থাকে । 
ছুই স্কেলের দাগ-সংখ্য। ষোগ-বিয়োগ 
করে বিশেষ নিয়মের হিলাব-তালিক। 
( লগাবিদ্ম টেবল ) অন্রসারে গুপ 
ও ভাগের কাজ এর সাহাধ্যে অতি 
সহজে সম্পন্ন করা যেতে পারে। 

স্তাল্মোনেল। -- এক অেণীর বিশেষ 
ব্যানেরিয়। 1 ; এই জাতীয় রোগ- 
জীবাথুর সংক্রমণেই টাইফয়েড 1 ও 
প্যাবা-টাইফয়েড 1 জর হয়। 

নিচের মাড়ির প্রান্তে কানের নিম্ন 
ভাগে অবস্থিত 'প্যারোটিভ গ্্যাণ্ড 1 
থেকে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়। 
থাছ্য গ্রহণের সময় এই লালা-রসের 
ক্ষরণ সমধিক বুদ্ধি পায় এবং ভুক্ত 
থাছ্যকে স্থুপাচ্য করে তোলে। 

স্পাইন -- মেরুদণ্ড, বা শিরপাড়া। 
স্পাইনাল কর্ড__মেরু রজ্জব, মেরু- 
দণ্ডের হাঁড় গুলির মধ্যবর্তী শ্বাযু-রজ্জুর 
গুচ্ছ । এর ভিতর দিয়েই দেহের 
খাবতীয় ম্নাযুজাল মস্তিষ্কে গেছে; 
দেহের সব অনুভূতি, সাঁড়। ও স্বয়ং- 
ক্রিয় কর্ণপ্রেরণ| এর মাধ্যমেই কার্ধ- 
করী হয়। স্পাইনাল আ্যানে- 
স্থেসিরা-মেরুদণ্ডের পাশে ওষধ 
ইন্দেকসন করে দেহের নিম্নাংশ 
অবশ ও অন্তভূতিহীন করে ফেল! । 

স্পার্ক কয়েল _ ইগ্ডাকসন কছেল 11 
স্পাকিং প্লাগ - ইণ্টারগ্াল কম্ধাস্ন 
ইপ্ধিনে? ভড়িংস্ফকরণের জন্যে ষে 
যাস্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে । ইঞ্জিনের 
মিলিগারের মধ্ধে পেট্রলের 1 বাম্প 
ও বাতাসের সংমিশ্রণের ভিতরে এর 
সাহাষ্যে প্রয়োজনের সময়ে মুহুত 

মধো বৈদ্যুতিক স্ফুরণ ও অগ্রিস্ফুলিঙ্গ 
স্যরি কর! সম্ভব হয়ে থাকে। 

স্পীর্মীসেটি-- মোমের মত এক রকম 
সাদ জৈব পার্থ; তিমি মাছের চবি 
থেকে পাওয়া যায় । এর গলনাংক 

40 থেকে 50* দেট্টিগ্রেড মাত্র। 
ক্রিম, পোমেড প্রভৃতি প্রনাধন দ্রব্যে 



৬ 

প্পাম 
০ লি শপাপপা্পস্পিপালাশপিসিসপাী 

ও গায়ে-মাখা সাবান তৈরির কাজে 
জিনিলট। ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

স্পার্ম -_ শুক্রকীট ;) পুরুষের গ্রজনন- 

কোষ। বিভিন্ন জীবের 
অতি-স্ক্ এই স্পাম 
বা জীব-কোষগুলি 

বিভিনন গঠন ও 
আকাঁর-আকৃতি 

বিশিষ্ট হয়ে থাকে । 

নে কীট ; মাইক্রোস্কোপের 1 
মানুষের ষ্পামবা ভিতর দিয়ে দেখলে 

শক্রকাট এদের চেহারার 

পার্থক্য পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়। 
এদের আবার কখন কখন ম্পামা- 

টোজোয়া-ও বলে। 
স্পিজেল _ লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও 
কার্নের এক রকম সংকর ধাতু। 
বিসিমারপ্রোসেসে ইম্পাত(ন্টিল 1) 
তৈরি করবার প্রক্রিয়ায় গ্রয়োজনীর 
পরিমাণে এই ম্পিজেল মেশানি হয়। 

স্পিরিট অব সল্ট--হাইড্রোক্লোরিক 
আমিভ1 (701) 1 সাধারণ 
থাছ্যা-লবণ (1৭01) থেকে পাওয়। 

যায় বলে আযসিছট কথন কথন 
এই নামে অভিহিত হগ্ন। 

ম্পিরিট অব ওয়াইন -- ইথাইল 
আলকোহল ? । 

স্পিন্থারিক্ষোপ-যে বিশেষ যন্ত্রে 
সাহায্যে জিহ্ক-সাল্ফাইড মিশ্রিত 
রং-এর আন্তরণের উপরে অতি সুক্ষ 
রেডিয়াম 1 কণিকাগুলিকে অতি- 
ভাশ্বর সমুজ্জল বিন্দুবং দেখা যায়। 
(লুমিনা পেইণ্ট 1) 

ম্পটনিক 
পেপসি জপ শোপিস পপি পিপিপি সা সপ রাগ ৩৮ ০ পি আল পাপ 

ম্পিরিট লেভেল -- একট। সাধারণ 
যন্ত্র, যার সাহাযো কোন স্থানের 

অন্থুভূম সমতলতা। পরীক্ষা করা হয়। 
একট! ছোট বদ্ধমুখ কাচনলের মধ্যে 

শ্পিরিট লেভেল 

কোন তরল পদার্থ, সাধারণতঃ 

স্পিরিট (আলকোহল 1)পুরে তার 
মধ্যে সামাগ্থ বাতাসের একদ। ক্ষ 

বুদ্বুদ রাখ হয়। এটাকে সমতল 
একট। কাঠের ফ্রেমের মাঝখানে এটে 
স্পিরিট-লেভেল তৈরি হয়। কাচ- 
নলটার ঠিক মাঝখানে একট। দাগ 
কাঁটা থাকে । ফ্রেমট। মমতল স্থানে 
রাখলে কাচনলের বুদ্বুদ্ট| ওই দাগের 
সঞ্গে মিলে যায়; আর অমমতল হলে 

এক দিকে সরে গিয়ে স্থানের অমম- 
তলতা নিদেশ করে। 

স্পেকুলাম মেটাল -- এক রকম 
সংকর-্ধাতৃ॥ ছুই ভাগ তামা ও এক 

ভাগ টিন মিশিয়ে এটা তৈরি হয়। 
মাইক্রোস্কোপ 1, এপিডায়াঙ্কোপ? 
লিনেম "যন্ত্র প্রভৃতিতে আলোকরশ্ির 
যথা প্রতিকলনের জগ্ে নিমিত 
প্রতিফলক দপণাদি সাধারণতঃ এ 
দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। 

স্পট্নিক __ পৃথিবীর কৃত্রিম উপ- 
গ্রছের রাশিয়ান নাম। মহাশুন্তেক 



ক্পটায় 

বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি নিরূপণের জন্তে 
1957 সালের 4 অক্টোবর, রাশিয়া 
প্রথম মনুযুনিমিত কৃত্রিম চাদ (প্রথম 
স্পুটনিক) রকেটের 1 সাহায্যে মহা- 
শৃন্যে উৎক্ষেপণ করে । এট! ওজনে 
ছিল 184 পাউগ্ড ১ গ্রতি 90 মিনিটে 
এ-চাদ পৃথিবী পরিক্রম! করেছে। 
রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুটনিক উৎক্ষিপ্ত 
হয় 1957 লালের 3, নভেম্বর ; এর 
ওজন ছিল 1120 পাউওড। এর মধ্যে 
প্রথম শৃন্তচাঁরী জীব “লাইক” নামক 
কুকুরটি ছিল? এটা পৃথিবী পরিক্রম। 
করতে করতে 14, এপ্রিল, 1958 
তারিখ ধ্বংস হয়ে যায়। রেডিও 1 
মাধ্যমে হয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে 
মহাশূন্বের হালচাল সম্বন্ধে তথ্যাদি 
এ-মব প্পুটনিক থেকে পৃথিবীতে 
প্রেরিত হয়েছে । তার পরে রাশিয়া 
ও আমেরিক। উভয় দেশেই ক্রমাগত 
এর উন্নততর প্রচেষ্টা চলছে। 

স্প,টাম __ থুথু, কাশি ও গ্লেম্া) 
মুখ ও গল! থেকে যে অর্ধতরল 
পদার্থাদি নি:সরিত হুয়। 

€স্পেক্টাম -- বর্ণালি। সাধারণ 
আলোক-বশ্মি কোন প্রিজম 1, বা 
ভিক্র্যাকসন-গ্রেটিং-এর 1 ভিতর দিয়ে 
প্রতিসবিত হয়ে যে বিভিন্ন বর্ণচ্ছট। 
ফুটিয়ে তোলে । এই বর্ণালির দৃশ্য 
অংশের এক দিকে লাল ও অপর 
দিকে বেগুনী রং দেখা যায়; মাঝে 
থাকে পর-পর মোটামুটি অন্য পাচট। 
বর্ণের সমাবেশ । সাদা আলোক- 

স্পেক্ট্রাম 

রশ্মি এভাবে তার সংগঠক বিভিন্ন 
বর্ণের আলোক-রশ্মিতে বিতক্ত হয়ে 

এই ম্পেক্টাম, অর্থাৎ বর্ণালির স্থটি 
করে। আলোক-রশ্মি মাত্রেই তড়িং- 

শপ পাস 

চুন্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহের ( ইলেক্টে- 
ম্যাগ্নেটিক ওয়েভস্1 ) ফলে উৎপন্ন 
হয়েথাকে (লাইট 1 )। বর্ণহীন 
সাধারণ আলোকের তরঙ্গমালা 

বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও স্পন্দনবিশিষ্ট তড়িং 
চু্বকীয় বিভিন্ন তরঙ্গের ( বর্ণের ) 
সমবায়ে গঠিত; প্রিজম 1 অথবা 
“ভিক্র্যাঝ্সন গ্রেটিংএর 1 মধ্য দিয়ে 
প্রতিসরণের ফলে তার ওই সংগঠক 
তরঙ্গ গুলে! বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন 
দৈর্ধ্যবিশিষ্ট তরঙ্গগুলে। নিদিষ্ট কোণে 
বেঁকে বর্ণালির পৃথক পৃথক বিভিন্ন 
বর্ণে প্রকাশ পায়। 

মূল আলোক-রশ্ির তারতম্য 
অনুসারে বিভিন্ন রকম বর্ণালির স্যরি 
হয়ে থাকে । ইলেক্টিক ল্যাম্পের 
প্রদীপ্ত ফিলামেন্ট. বা! এরূপ কোন 
অত্যুতপ্ত ভাম্বর পদার্থ থেকে 
বিকিরিত আলোক-রশ্মির বর্ণালিতে 
পধায়ক্রমিকভাবে মোটামুটি সাতটা 
বর্ণ (স্পেক্টী ম-কালার 1) ফুটে ওঠে; 
অবশ্ব নান। রকম মিশ্র বর্ণাভাও 
তার মধ্যে দেখ! যায়। এক্সপ বর্ণালিকে 



স্পেহে গ্রাফ 

বলা হয় কন্টিনিউয়াস স্পেক্টাম, 
যা ধারা-বর্ণালি। কোন প্রদীপ্ত 
গাস, ব। বাম্প থেকে ষে বিশেষ 
আলোকবরশ্মি বেরোয় তার বর্ণালিতে 
সব বর্ণ থাকে না) কয়েকটা যাত্র 
বর্ণের রেখা দেখা যায়, মাঝে মাঝে 

থাকে বর্ণহীন ব্যবধান; একে বলে 
লাইন টীম, অথবা! “বেখ:- 
বর্ণালি'। কোন কোন গ্যাসের 
ক্ষেত্রে ওই বর্ণ-রেখাগুলোকে চওড়। 
ফিতার মত দেখায়, মাঝে মাঝে 
থাকে বর্ণহীন; একে বলে ব্যাণ্ড 
স্পেক্টাম, অথবা “ফিতে-বর্ণালি। 
এরূপ নাঁনা রকম বর্ণালি স্ৃষটির মূল 
কারণ হলে! এই যে,সাধ্1] আলোক- 
রশ্মি বিভিন্ন গ্যাস ব! সল্যুসনের 1 
ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবার সময়ে 
তার কোন কোন সংগঠক তরঙ্গ 
(বর্ণ) ওই গ্যাস, ব। সলুমসনে 
শোষিত হয় এবং স্পেক্ুণামে সেই 
বর্ণ ব তরঙ্গের স্থানে বর্ণহীন ব্যব- 
ধানের ক্ষতি করে। এজন্যে এ-সব 
বর্ণালিকে বলা হয় “আযজর্পলন 

স্পেু 1ম» বা “শোষণ-বর্ণালি?। 

স্পেক্টে, গ্রাফ __ যে যঙ্ত্ের সাহায্যে 
বর্ণালির আলোকচিত্র, বা ফটো গ্রাফ 
তোল! হয় । আবার, এভাবে গৃহীত 

আলোক-চিত্রকেও অনেক নময় 
ম্পেক্টো গ্রাফ বল! হয়ে থাকে । 

স্পেক্টাম আানালিসিস __ বর্ণালি 
১০৯০১৯প অবস্থান, 

তন, ইজ্জল্য প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ 
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করে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক গঠন 
ও উপাদান বিশ্লেষণ করবার প্রপ্রিয়া। 
কোন বিশেষ পদ্দার্থ থেকে বিকিরিত, 
বকোন মাধাম পদার্থে পরিচালিত 
আলোক-বশ্মির বর্ণালিতে যে বিভিন্ন 
রূপ বর্ণরেখা উদ্ভাসিত হয় তার বিস্তৃতি 
ও গঠন সর্বদ! স্থনিদ্দিষ্ট থাকে । এজন্যে 
বিভিন্ন ব্যবস্থায় স্পেক্ট মিটার ? 
প্রভৃতি যন্ত্রের সাহাযে; বর্ণালির 
বিশ্লেষণ করে আলোক-উৎসের বা 
মাধ্যম পদার্থের গঠন, উপাদান, ধর্ম 
প্রভৃতি কৌশলে স্থির করা যেতে 
পারে। (মাস্-স্পেক্টীম 1)। 

স্পেক্টম কালার-_বর্ণহীন, বা সাদ! 
আলোকরশ্মির ধাঁরা-বর্ণালিতে (ক্টি- 
নিউয়াস স্পেক্ট 1ম 1) মোটামুটি যে 
সাতট। বর্ণ দেখ। যায়। তবঙ্গ-দৈর্ধোর 
নিমক্রম অন্ুনলারে ওই বর্ণগুলো। 
ষথাক্রমে লাল, কমলা, হল্দে, সবুজ, 
নীল, গাঢ়নীল, বেগুমী--এভাবে 
সাজান থাকে । এই হলো স্পেক্টামের 
দৃশ্য অংশ । গ্রকৃতপক্ষে বর্ণ অসংখ্য; 
সুম্পষ্টভাবে ওই সাতট। বর্ণ মাত্র 
দেখা ষায়। এ ছাড়া বিভিন্ন বর্ণের 
সংমিশ্রণে বিভিন্ন বর্ণাত। স্যঠি হয়ে 
থাকে । লালবর্ণের পরবর্তী দীর্ঘতর 
'রঙ্গ-দৈর্ধ্যের রশ্মিকে বলে ইনজ্রা- 
রেড রে? ( অবলোছিত রশ্মি )১ 

আর বেগুনী রশ্মির চেয়ে ক্ষুদ্রতর 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মিকে বলে আলগ্রা- 
ভায়োলেট 1 (অতি-বেগুনী )৫র। 
দৃ্থ বর্ণালির বহিষ্থ এই ছই অংশই 
আমাদের চোখে অদৃশ্ট থেকে ঘায়। 



'স্েকটোস্কোপ 

স্পেন ক্কোপ-যে-যস্ত্রের সাহায্যে 
ম্পেটণম 1, ব! বর্ণালির বিভিন্ন দৃশ্ঠ 
বর্রেখার পারম্পরিক অবস্থান, 
ওঁজ্জশ্গয প্রভৃতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ 
কর! সম্ভব হয়ে থাকে। 

স্পেক্টোমিটার-_যে-যস্ত্রের সাহায্যে 
ম্পেক্টনমের 1 বিভিন্ন বর্ণ-সমাবেশের 
আকার, বিস্তৃতি, জল্য প্রভৃতি 
মেপে মূল আলোক-রশ্মির তরঙ্গ- 
দৈর্ঘ্য ও মাধ্যম পদার্থের গঠন- 
বৈশিষ্ট্যাদদি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় 
( স্পেক্টীম-আযনালিসিল 1)। 

স্পেসিফিক -- নির্দিষ্ট কোন রোগ 
নিরাময়ের বিশেষ ওশুষধ ; যেমন-_ 
কুইনিন ম্যালেরিয়ার স্পেমিফিক। 
আব।র উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের টজব- 
কোধগুলির মধ্যে বিশেষ এক শ্রেণীর 
কোষ বর্শ-রধিত করবার জন্যে যে সব 
পদাথ ব্যবহৃত হয় "তাগ্রেও কথন 

কখন স্পেপিফিক বলে; জীববিগ্ভার 
পরীক্ষাদিতে এর দরকার হয়। 

্পেসিফিক গ্র্যাভিটি -- আপে- 
ক্ষিক গুরুত্ব; কোন পদার্থের গুরুত্ব 
অর্থাৎ ওজন সম-আয়তন জলের 
ওজনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে স্থির 
করবে যে আনুপাতিক সংখ্যা পাওয়। 
যায়। সোনার স্পেমিফিক গ্র্যাভিটি 
1937 এতে বুঝতে হবে যে-কোন 
আয়তনের খানিকটা সোন। সমান 
আয়তনের জলের চেয়ে 193 গুণ 

বেশি ভারী । 4সেশ্টিগ্রেড উষ্ণতায় 
বলের গুরুত্ব, ব। ওজন হয় সব চেয়ে 
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বেশি; এজন্যে সর্বদা! 4০ সেশ্টি গ্রেড 
উষ্ণতাবিশিষ্ট জলের তুলনায় পদার্থের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির কর] হয়। 
মনে রাখতে হবে, আপেক্ষিক গুরুত্ব, 
অর্থাৎ “ম্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, কেবল 
একট! স্থচক সংখ্যা মাত্র । পক্ষান্তরে 
কোন পদার্থের এক ঘন সেট্টি- 
মিটার 1 আয়তনের ওজন যত গ্রাম 
তাঁকে বলে পদার্থ টার ডেন্সিটি 11 

স্পোসফিক হিট -_- পদার্থের বিশেষ 
তাপশক্তি। “হিট, ম্পেসিফিক? 1 | 

স্পেপ্টার -_ অবিশুদ্ধ জিঙ্ক, বা 
দত্তাঁর ব্যবহারিক নাম; যেরূপ দস্তা] 
সাধারণতঃ বাজারে কিনতে পাওয়। 
যায় এবং গ্যাল্ভ্যানাইজিং-এর 
কাঁজে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এর 
মধ্যে সীসা (লেড 1 ) প্রভৃতি ধাতু 
কিছু কিছু মিশ্রিত থাকে; বিশুদ্ধ 
দশ্ত। প্রায় 97% থাকে । 

স্পোর-- প্রজনন-কণিক1। শৈবাল, 
ছত্রাক (ফার্ণী ) প্রভৃতি শিক্- 
পধায়ের কোৌন-কোন উদ্ভিন, বা অতি 
সরল গঠনের ক্ষুত্র জীব-দেহ থেকে 
বিমুক্ত প্রজনন-কোষ। এগুলিই 
ক্রমে অনুরূপ পধায়ের নৃতন উদ্ভিদ 
ব। প্রাণীতে পরিণত হয়। এদের 
ম্পোর স্থষ্টি হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ; স্ত্রী- 
পুরুষের মিলনের প্রয়োজন হয় না 
এবং উত্ভিদ-বীজের মত এদের মধ্যে 
কোন ভ্রণও (এম্ত্রায়ো 1 )থাকে না। 
স্পোরোজেনিসিস -- শৈবালাদি 
কোন-কোন নিম্বপর্ধায়ের উদ্ভিদ বা 



শ্যাঁটিক প্যারাপ্লেজিয়। 

প্রাণিদেহে ম্পোর 1, অর্থাৎ প্রজনন- 

কণিকার উত্ভব-প্রক্রিয়া। আর 

স্পোরোজোয়াইটস হলো এক 

শ্রেণীর অতিহ্ঙ্ম শ্ত্রবং আণুঁ 

বীক্ষণিক পরজীবী জীবাণু ( প্যারা- 

সাইট 1); যেমন, মশার দংশনে 

মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু 
গ্রবেশ করে এবং তারা স্পোরের 

সাহায্যে বংশ বৃদ্ধি করে চলে। 

স্প্যাষ্ট্রিক প্যারাপ্লেজিয়া _ বিশেষ 
এক প্রকার পক্ষাঘাত (প্যারা- 

প্িসিল 1) রোগ; মন্তিষ্ষে আঘাত- 

জনিত বিকলতাঁয় এ রোগ হয়ে 

থাকে । এতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণ- 

ক্ষমতা লোপ পায় এবং মীংসপেশী 

সব শক্ত হয়ে পড়ে; আর মাঝে 

মাঝে বিভিন্ন অঙের কম্পন «খিচুনী 

দেখ। দেয়। স্প্যাষ্টিক কথাটার 
মানে দেহের খিচুনী বা স্প্াজম 

সম্পকর্য়। অনিয়মিতভাবে মাণস- 

পেশীর সংকোচনজনিত থিচুনিকে 

বলে স্প্যাজম। 

স্পিন _ প্লুহা, দেহাভ্যন্তরস্থ একটা 

যন্ত্রাংশ; এট! থাঁকে বক্ষের নিন্াংশে 

নিচে কিডনি ও উপরে লাংসা, 

এদের মাঝে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ড 

থেকে এর মধ্যে বক্ত যাওয়।-আসা 

করে এবং নৃতন রক্তকোষ তৈরি 

হয়। ম্যালেরিয়া রোগে প্লীহায় রক্ত 

জমে ও আকারে বধিত হয় এবং 

দেহ রক্তহীন করে ফেলে 
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র 
। হটেম্টট __দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার 

এক আদিম মানব গোষ্টি। অধুনা 
_ এদের মধ্যে বাণ্ট, বুশমান, নাম- 

কোয়া প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতির 
সংমিশ্রণ ঘটেছে । পশুপালনই এদের 
প্রধান উপজীবিকা। 

হর্টিকাল চার _ উদ্ভিদপালন-বিছ্যা।; 

বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভি- 

দাদির রোপন, সংরক্ষণ, পরিপোষণ 

প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদ্দির বিদ্যা । 
শাকসব্জি, ফল, ফুল উৎপাদনের 

সৌখিন রুষিবিদ্য।। বিভিন্ন উদ্ভিদের 
উপযোগী বিভিন্ন বাপায়নিক সার 
প্রয়োগ, আলোক ও উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ 
প্রভৃতি চাষ-আবাদের বিভিন্ন 

প্রক্রিয়া এর অন্তর্গত । জলের মধ্যে 
(হাইড্রোপোনিক্স 1), মাটিহীন 
শূন্যে, বালির মধ্যে, এরূপ বিভিন্ন 
অবস্থায় « বিভিন্ন কৌশলে উদ্ছিদাদি 
উতৎ্পাঁদন ও পালত্র প্রক্রিয়াও 

হা্টিকাল্চাবের অস্তভুক্তি। 
হর্ন সিল্ভার -- খনিজ অবিশ্ুদ্ 

সিল্ভার ক্লোরাইড, 48018 এই 
খনিজ থেকেই অপ্িকাংশ রৌপ্য 
নিষ্কাশিত হয়ে থাকে । একে কখন 
কখন ক্লোরাঞ্িরাইট-৪ বল! হয়। 

' হুনণব্লেড _এক রকম ধাতব খনিজ 
প্রস্তর বিশেষ; প্রধানতঃ ক্যাল- 
সিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম1 ও 
আয়রনের সিলিকেট 1 যৌগিকের 
সংমিশ্রণে গঠিত । দেখতে কালো, ব! 



হমেন 

সবুজ বর্ণের ক্ষটিকাকার পদার্থ। 
অত্যধিক উত্তাপে বালি চুণ ও 
ম্যাগ্লেসিয়ার 1 বাসায়নিক মিলনের 
ফলে কৃত্রিম উপায়েও অনুরূপ পদার্থ 
উৎপাদন করা যাঁয়। 

হরমোন -- জীব-দেহের অভ্যন্তরস্থ 
বিভিন্ন অস্তঃম্রাবী (আাণ্ডোক্রাইন 1) 
গ্্যাণ্ড থেকে নিঃহ্যত বিভিন্ন জৈব 
রস; এগুলি সবই অতি জটিল 
গঠনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। 
দেহযস্ত্রের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক ক্রিয়! 
সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণের জন্তে বিভিন্ন 
গ্যাণ্ড 1 থেকে এরূপ বিভিন্ন হুর্মোন, 
বা জৈব রস নি:স্থত হয়ে থাকে। 

পিমিযাল সা 

| ৬ পানকিযাদ 

গ্রেট রা ** টি 

প্রা 

হমেণন-নিঃসারী প্র্যাওড সমূহ 
দেছের বিভিন্ন প্রয়োজনে এই সব রস 
যথাসময়ে নিঃহ্ত হয়ে রক্ত প্রবাহে 
মিশে যায়। হঠাৎ কোনরূপ ভয় 
পেলে 'আযাড়িনেলিন? হর্ষোন নি:স্থত 
হয়; পিটুইটারি1 হর্মোন দেহের 
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ কবে; বিশেষ এক রকম 
“সেক্স” হর্মোন নিঃসরণের ফলে পুরুষের 
দাড়ি-গৌঁফ গজায়? আর ইন্সম্লিন 
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নামক হরমোন রক্তে শর্করার পরিমাণ 
ঠিক রাখে। এভাবে দেহের পুষ্টি, 
বুদ্ধি ও সংরক্ষণ প্রভৃতি নান! কাজের 
জন্যে আরও নানা রকম হর্মোন 
দেহাভ্যন্তরে ম্বত:ই নিহত হয়ে 
থাকে । এদের যে-কোন একটির 
অভাবে দেহের স্বাভাবিক জৈবক্রিয়া 
ও ম্বাস্থ্য বজার থাকে না। 

হর্স পাওয়ার _- শক্তি পরিমাপের 
একটি একক বিশেষ: বাংলায় বলে 
অশ্ব-শক্তি। 550 পাউও 1 ওজনের 
কোন বস্ত এক সেকেণ্ডে এক ফুট 
উচ্চে উত্তোলন করতে যে পরিমাণ 
শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে বলে এক 
হর্স পাওয়ার? । এব পরিমাণ হলো 
746 ওয়াট 1, বা প্রায় 3/4 কিলো- 
ওয়াট 1 | ডায়নামো, মোটর প্রভৃতি 

যস্ত্রের কর্ম-শক্তি এই “হর্স পাওয়ার 
এককে প্রকাশ কর! হয়ে থাকে । 

হাইগ্রোক্কোপিক - যে সব পদার্থ 

উন্মুক্ত থাকলে বায়ুর জলীয় বাঁশ 
টেনে নিয়ে আর্দ্র হয়ে ওঠে; যেমন, 
সোডিয়াম ক্লোরাইড 1 বা খাগ্ত- 
লবণ, "901, কতকটা একপ। শু 
চুণ, অর্থাৎ কুইক লাইম 1, (0৪0), 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (08019) 
প্রভৃতি হাইগ্রোস্কোপিক পদার্থ । 

হাইগ্রোক্ষোপ -- যে সব যম্ত্রের 
সাহাষ্যে বামুমগ্ডলের তুলনামূলক ৰা 
আনুপাতিক আর্্তার (রিলেটিভ 
হিউমিডিটি 1) পরিমাণ প্রত্যক্ষ করা 
যায়, অর্থাৎ কোন স্থানের বাযুতে, 



ছাইক্রোমিটার 

সংমিশ্রিত জলীয় বান্পের পরিমাণ 
চোখে দেখে জানা যেতে পারে; 
আর এর সাহায্যে বাষুব আর্জুতার 
হ্বাসবৃদ্ধি নিধ্শরণ করা যায়। 

গ্রামিটার _বাষুমগ্ডলের 
হিউমিডিটি 1,ব! আর্ত পরিমীপক 

যন্ত্র; এরূপ যস্ত্রের সাহাষো কোন 

স্থানের বাযুতে কি পরিমাণ জলীয় 
বাম্প মিশ্রিত রয়েছে তা স্থির করা 
যায়। সাধারণ হাইগ্রোমিটারে 
থাকে ছুট! থার্মোমিটার 1; একটার 
পার্দ-গোলক ভিজা কাপড়ে জড়ানো, 
অপরটার গোলক থাকে শুষ্ক (ওয়েট 

আযাগু ড্রাই বাল্ব 
থার্মোমিটার )। 
বাযুর আর্দ্রতা 
অনুযায়ী ভিজা 
কাপড় থেকে জল 
বাশ্পীভৃত হয়ে 
ধীরে ধীরে উবে 
যায়; তার ফলে 

ডাই আগ ওরেট || $ সংলগ্ন বায়ুর তাঁপ 
যাল্ থার্মোমিটার ৫ হাসপায়; কাজেই 

ওই থার্ষোমিটারে বায়ুর অপেক্ষাকৃত 
কম উষ্ণত] জ্ঞাপন করে; অপরটায় 
স্বাভাবিক উঞ্ণচতাই ওঠে । এভাবে 

থার্মোমিটার ছুটাতে পরিলক্ষিত 
উঞ্ণতাশ্ুচক ডিগ্রি-স্কেলের পার্থক্য 
থেকে নির্দিষ্ট তালিক1 (ছিউমিডিটি 
চার্ট ) দেখে স্থানীয় বায়ুতে জলীয় 
বাম্পের (আর্তার) শতকর। 
পরিমাণ সহজেই নির্ধারণ করা যায়। 
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হাইউক্সিল গ্রুপ 

হাইড়ক্সাইড __- যে সব যৌগিক 
পদার্থ কোন ধাতব পরমাণুর সঙ্গে 
কোন হাইডুক্সিল? র্যাডিক্যালের 
মিলনে গঠিত হয়। সাধারণতঃ কোন 
ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে জলের 
রাপায়নিক সংযোগের ফলে হাইড়- 
ক্সাইভ যৌগিক উতৎপপ্ন হয়ে থাকে । 
জলের (7250) একটা হাইড্রোজেন- 
পরমাণু বিচ্যুত হলে যে হাইডুক্সিল 

(07) গ্রপ জন্মায় তার সঙ্গে বিভিন্ন 
ধাতব পরমাণু, ব। র্যাডিক্যাল সংযুক্ত 
হয়ে এই শ্রেণীর যৌগিকের উৎপত্তি 
ঘটে ; যেমন 0০০+103790- 08 
(077)5. ক্যালণিয়াম হাইড়ক্লাইড, 

ব৷লেকৃড লাইম 1 । হাইড়ঙ্াইড- 
গুলো সবই ক্ষারধর্মী। জলে দ্রবীভূত 
হলে হাইড্রক্সিল আয়ন? ও ধাতব 
আয়নে বিঙ্গিষ্ট হয়ে যায়; এজন্যেই 
আমিডের সঙ্গে হাইডুক্সাইভের 
রাসায়নিক সংযোগে সহজেই বিভিন্ন 
সন্ট 1 উৎপন্ন হয়ে থাকে । 

হাইডঞ্সিল গ্রুপ _ একটা হাই- 
ড্রোজেন পরমাণু ও একট! অক্সিজেন 
পরমাণুর মিলনে যে র্যাভিক্যাল ? 
গঠিত হয়। এই হাইড্কিল গ্রুপ 
বার্যািক্যাল (013) রাসায়নিক 
প্রক্রিয়াদির সহজ ব্যাখ্যার জঙ্ে 
কল্পিত হয় মাত্র; এর পৃথক কোন 
অন্তিত্ব নেই। সাধারণতঃ হাই- 
ড্রক্সাইভ শ্রেণীর যৌগিক পদার্থগুলে। 
এর সংযোগেই উৎপন্ন হয়, একপ 
মনে কর! হয়? যেমন ৮” ৪0০7, 



হাই্লিক প্রেম 

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, 7০0 
কিক পটাস, 09007) কপার 
হাইড্রক্জাইড ইত্যাদি। 

ক প্রেমস-- যে যস্ত্রের 
সাহায্যে আবদ্ধ জলের চাপ বহুগুণ 

পরিবর্ধিত করে সেই পরিবর্ধিত চাঁপ- 
শক্তির গ্রভাবে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন 
কর! যাঁয়। তরল পদার্থের স্বাভাবিক 
ধর্মাহুসাঁরে (প্যাস্ক্যাল-ল 1) আবন্ধ 
পাত্রে রক্ষিত জলের যে কোন 
স্থানে চাপ প্রয়োগ করলে ত। সর্বত্র 

সমশক্তি নিয়ে 

ছড়িয়ে পড়ে, 
এবং মনেই 
জলের উপরি- 

| ভাগের আয়- 

:. তন অনুসারে 

সে-শক্তি সম- 
টিগতভাবে 

বেড়ে ষায়। এভাবে ক্ষুদ্র একট! 
পিস্টনের সাহায্যে অল্প জলে যে 
সামান্ত শক্তি প্রয়োগ কর! হয় সেই 
শক্তি সংযোগ-নলের জলের মাধ্যমে 
পরিচালিত হয়ে বৃহত্তর পাত্রের 
জলে গ্রতি একক 
আফ়্তনে সমান - জি 
শক্তিতে সঞ্চালিত 

ফলে ওই বৃহত্বর *২, 

পাত্রের অভ্যন্তরস্থা 
জলের উপরি- ইক তেন 
ভাগের আয়তন অনুসারে পরিবর্ধিত 

তরল রিড চীপ 

| ঘর হয়ে যায়। এর ক 
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হাইডরুলিক সিমেন্ট 

ছাইড়া 

শক্তিতে বড় পিষ্টনের নিচে এক উর্ধ 
চাঁপ পড়ে । ছোট পিস্টনের এক বর্গ 
ইঞ্চিতে এক পাউগ্ড শক্তি প্রয়োগ 
করলে বড় পিস্টনের 50 বর্গ ইঞ্চিতে 
50 পাউণ্ড শক্তি সঞ্চারিত হবে। 
হাইডরুলিক 1 প্রেসের এই কৌশলে 
এক দিকে অল্প শক্তি প্রয়োগ কৰে 
অপর দিকে অধিক কাজ পাওয়। 
যায়। এর সাহায্যে ভারী মাল 
উত্তোলন, তুলা, পাট প্রভৃতির বড় 
বড় গাট বাধ! প্রভৃতি নানা রকম 
কাজ সহজে সম্পন্ন হয়ে থাকে । 

-- বালি ও 
সিমেপ্টের1 যে সংমিশ্রণ পর্যাপ্ত 
জলের সংযোগে অল্প মময়ে অত্যধিক 
শক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ অহ্থপাতে 

(স্ট্যাগ্ডার্ড মিক্স ) বালি এবং 
মিমেপ্টের 1 এবপ সংমিশ্রণে জল 
মিশিয়ে ইট জোড়া দেওয়। হয়। 
একেই “হাইডরলিক সিমেন্ট” বলে; 
যা পরে হাওয়ায় শক্ত হয়ে যায়। 

_- ক্ষুদ্র নলাকৃতি সুম্্ জল- 
জীব। শোয়! নিয়ে এগুলে! লম্বায় 
প্রায় আধ ইঞ্চি পধস্ত হতে পারে। 
মুখের কাছে এদের 6 থেকে ৪-টা 
পর্যস্ত শেয়ার মত অঙ্গ থাকে, ওই 
শেৌয়াগুলোর সাহায্যে ক্ষুত্র কীটাদি 
টেনে নিয়ে এরা মুখে পোরে। 
হাইড্রার বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এদের 
দেছাংশ স্থানে স্থানে বেড়ে গুটিকা 
বিচ্ছিন্ন হয়ে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটায়, 
অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন অংশে উপজাত 



হাইফ্রাইড 

কুঁড়ির মত বধিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পি 

ভেসে যায়) আর 

তা থেকে নৃতন 

হাইড জন্মায়। 
আবার কখন 

কখন এদের স্ত্ী- 

পুরুষের সং- 
যোগেও শিশু- 

হাইড়া জন্মাতে 
পারে। হাই- হাইড়ার বংশ বৃদ্ধি 

ড্রাজোয়।1 শ্রেণীর এ-সব জীব 
মচরাঁচর মিঠ। (লবণাক্ত নয় এমন ) 
জলেই জন্মে থাকে । 

হাইড়াইভ -_ হাইড্রোজেন-ঘটিত 
বাইনারি কম্পাউণ্ডের সাধারণ 
নাম। কোন কোন মৌলিক পদার্থের 

সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক 
মিলনে এক্ূপ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন 
হয়) যেমন--লোডিয়াম হাইড্রাইভ, 
ব্লু। ক্যালসিয়াম হাইডাইড, 

0৪নুও 3; এভাবে জলকে বল! যায় 

অক্সিজেন হাইড়াইড, নও €, হাই- 

ড্রোক্লোরিক আাসিড ষেন ক্লোবিনের 

হাইড্রাইড, 01, ইত্যাি। 
» নি্দিই পৰিমাঁণ জলের 

রাসায়নিক সংযোগে ক্ষটিকাকারে 

গঠিত যৌগিক পদার্থ । প্রকৃত পক্ষে 
যে-সব সপ্টের 1 মধ্যে ওয়াটার অব 

কৃষ্টালিজেসন' 1 থাকে তাদেরই 

সাধারণতঃ হাইড়ে্ট বলে; একে 

আবার সপ্টও বল৷ 

হয়। যেমন -- কপার সালফেট 
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০১০ লস 

হাইড্বোক্লোরিক জ্যাসিও 

(বুতিটি কল ) হলো! 5504. 
94829 3 নীলবর্ণ ক্ষটিকাকার 

পদার্থ। উত্তপ্ত করলে এর জলীয় 

ভাঁগ উবে চলে যায়, সাদ পাউডার 

পড়ে থাকে | একে বলে 'আযান্হাই- 

ড্রাস” ব। “নির্জল' কপার সালফেট। 
বন -_ হাইড্রোজেন 

ও কার্বনের রাসায়নিক সংযোগে 
গঠিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের 

সাধারণ নাম; যেমন -- মিথেন, 

0৮, ইথেন, 0976 প্রভৃতি । 

প্যারাফিন+ শ্রেণীর সকল পদার্থ ই 

বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনে গঠিত। আর 
পেট্রল, কেরোসিন প্রভৃতি খনিজ 
তৈলগুলে! প্রধানত: বিভিন্ন খনিজ 

হাইড্রোকার্নের সংশিশ্রণ মাত্র। 
হাইড্রোকার্বন কঠিন, তরল ও 

বায়বীয় সব রকমেরই আছে। 

হাইড্রোক্লোরিক আযাজিভ -_ 

হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক 

মিলনে গঠিত আযঁসিভ। একে ক্লোরিন 

হাইডরীইড? 1, অথবা হাইড্রোজেন 
ক্লোরাই্ইড'-ও (1701) বলা যেতে 

পারে। একে কখন কখন আবার 

মিউরিয়েটিক 1 আাজিড, অথবা 
স্পিরিট অব সপ্ট'ও বল! হয়। 
বর্ণহীন ধূমায়মান তরল পদার্থ; 

যাতে লাগে তা পুড়ে ক্ষয়ে বায়। 

অধিকাংশ ধাতুর সঙ্গে এর রাসায়নিক 
ক্রিয়ায় 'ধাতব ক্লোরাইড" সপ্ট উৎপন্ন 

হয় এবং হাইড্রোজেন 1 গ্যাস বিমুক্ত 
হয়ে যায়। সাধারণ খাত্ব-্লবণ, ব 



হাইডরোগ্রাফি 

সোডিয়াম ক্লোরাইডের (28০1) 
উপর সাল্ফিউরিক 1 (179304 ) 
আসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
আযাসিডট। উৎপন্ন হয় । হাইডেীজেন 
ও ক্লোবিন1 গ্যাসের সরাসরি 
মিলনেও এর উৎপত্তি ঘটে। বিভিন্ন 
রাসায়নিক শিল্পে হাইডেপক্লোবিক 
আযামিড যথেষ্ট ব্যবহত হয়ে থাকে। 

গ্রাফি _-সমুদ্রের তলদেশের 
মানচিত্র ; বিভিন্ন স্থানে সমুদ্রের 
গভীরতা অনুযায়ী তলদেশের অসম- 
তলত! নির্দেশক এরূপ মানচিত্র 

সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের সময়ে 
বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে । 
হাইড্রোজেন _ মৌলিক গ্যাসীয় 
পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন নু) 
পারমাণবিক ওজন 1008, পার়- 
মাণবিক সংখ্য। 1) বর্ণহীন, গন্ধহীন, 
দাহ গ্যাস। সবচেয়ে হাল্কা 
মৌলিক পদার্থ। হাইড্রোজেন গ্যাপ 
জালালে বামুর অক্সিজেনের 1 সঙ্গে 
তাঁর রাপাঁয়নিক মিলনে হ্যঠি হয় 
(750) জল। এর প্রত্যেকটি অগু 
ছুইটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত; 
এজন্যে হাইড্রোজেন অধুকে [3 লেখ। 
হয়। এর প্রত্যেকটি পরমাণু আবার 
একটি প্রোটন + ও একটি ইলেকট্রন 1 
কণিকার সমবায়ে গঠিত হয় (হেভি 
হাইড্রোজেন 1)। অক্সি-হাইডৌোজেন 
ফ্রেম? উৎপাদনের জন্যে, রিডিউসিং 
এজেণ্ট 1 হিপেবে, কৃত্রিম উপায়ে 
আমোনিয়।1 তৈরি এবং উদ্ভিজ্জ 
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স্বত (হাইড়ৌজেনেটেড অয়েল 1) 
উৎপাদন প্রভৃতি বিভিন্ন রাসায়নিক 
শিল্পে হাইড্রোজেন গ্যাস বিশেষভাবে 
গ্রয়োজন হয়ে থাকে। 

হাইড্রোজেন আয়ন -- হাই- 
ড্রোজেন পরমাণুর ধন-তড়িতা বিষ্ট 
আয়ন 1, অথাৎ প্রোটন 1 কণিক1। 
বিভিন্ন আামিডের জলীয় দ্ষের 
মধ্যে এরূপ তড়িতাবিষ্ট, অর্থাৎ 

আয়নায়িত হাইড্রোজেন-কণিকা 
বিমুক্ত হয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
ধাতব মন্টের 1 উৎপত্তি ঘটায়। 
আমিডের রাসায়নিক সংযোগের 

শক্তি তার সংগঠক হাইড্রোজেনের 
এরূপ (ধন-তড়িতাবিষ্ট) আয়নায়িত 
অবস্থার উপরই নির্ভর করে। এজন্তে 
একে কখন কখন আযাসিডিক 
হাইড্রোজেনও বল! হয়। 

হাইড্রোজেন আয়ন কন্সেন্- 
ট্রেসন -_ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় 
কোন আযাসিড বিশ্লি্ই হলে তা থেকে 

হাইড্রোজেন আয়ন 1 বিমুক্ত হয়; 
আর তা ধন-তড়িতাবিষ্ট (113) হয়ে 
থাকে। এই হাইড্রোজেন আয়ন 
আবার আলকালির যে 07; 
গ্রপের সঙ্গে যুক্ত হয়, তা হলো 
খণ-তড়িতাবিষ্ট (-07)। এদের 
মিলনে উৎপন্ন হয় জল (7509)1 
ধা +,বা-কিছুই নয়, তড়িৎহীন। 
যেকোন জলীয় দ্রবের মধ্যে তার 
আযাদিভ ও আযালক্যালি1 উপা- 
দানের অনুপাত পরীক্ষা করবার 
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জন্যে তার মধো এরূপ হাইড্রোজেন 
আয়নের হাঁস-বৃদ্ধি নিরূপণ কর। হয়। 
দ্রবট। আাপিডভাবাপন্ন হলে তার 
মধ্যে ধনাত্বক হাইড্রোজেন আয়নের 
আধিক্য ঘটবে, আর আলক্যালি 
হলে বিপরীত হবে । সাধারণত: এক 
লিটার 1 সল্ভেণ্টের? মধো এক 
গ্রাম আটম 1 সলিউট + দ্রবীভূত 
করলে উৎপন্ন তরল পদার্থে যে 
পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন (717) 
বিমুক্ত হয়, তাঁকেই বলে "হাইড্রোজেন 
আয়ন কন্দেন্ট্রেঘন' ; সংক্ষেপে একে 
নু বলে উল্লেখ কর|হয়। ০77 
বললে স্বাভাবিক অবস্থা বুঝায়, অর্থাৎ 
(+ নু) ও (-07) সমপরিমাণ 
আছে, যেমন আছে জলে। 701 

বললে বুঝতে হবে অতান্ত আযসিড- 
ভাবাপন্ন, অর্থাৎ দ্রবেযথে্ই +7 
বর্তমান। ঢলু 13 বললে বুঝায় 
অত্যন্ত আলক্যালি-ধর্মী, অর্থাৎ 
যথেষ্ট পরিমাণে (08) রয়েছে। 
হাইড্রোজেন পারঅক্সাইভ - হাই- 
ড্রোজেন 1 ও অক্সিজেন গ্যাসের 
একট] বিশেষ যৌগিক, 1799) 
ঘন তরল পদার্থ। সাধারণত; এর 
জলীয় ভ্রবই বাজারে বিক্রয় হয়। 
জীবাণুরৌধক ও বিরঞ্রক (ব্রিচিং 1 ) 
পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে । জল হলে! 7203 এর সঙ্গে 
একট! অতিরিক্ত অক্সিজেন-পরমাণুর 
মিলনে হয় ন505) অর্থাৎ হাইড্রে!- 
জেন পারঅক্মাইভ। এই অতিরিক্ত 

হাইড্রোজেন থস্ 

অক্সিজেন পরমাণুটি অস্থায়ী; স্থৃতরাং 
উন্মুক্ত রাখলে এ থেকে সহজেই 
অতিরিক্ত অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে 
গিয়ে জলে (750 ) পরিণত হয়। 
যে-সব স্থানে শ্বারপ্রশ্বাসের জন্যে 

বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাস মহজলভা হয় 
না, (যেমন--টর্পেডো, সাবমেরিন 
প্রভৃতিতে ) সেখানে কখন কখন 
অক্সিজেনের উৎম-ম্বরূপ এটা ব্যবহৃত 

হয়ে থাকে। (হাইপারল1 ) 
হাইডে্োেজেন ফস্ফাইড-__ 
ফস্ফরাস1 ওহাইড্রোজেনের একটা 
বাইনারি কম্পাউওড। একে সাধা- 
রণত: ফনফিন 1 (0175) বল। হয়। 

হাইডেো জেন বম্-__ হাইড্রোজেন 
পরমাণুর নিউক্লিয়ার ফিউসন 
প্রক্রিয়ায় অতি প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদক 
ষেবোমা আবিষ্কৃত হয়েছে । একে 
এইচ -বম্ও (7-৮০1০) বল। হুয়। 
আটম-বোমায় 1 ইউরেনিয়াম, ব! 
প্লুটোনিয়ামের কেন্দ্রীন বিভাজনের 
(ফিনন 1 ) ফলে শক্তির উদ্ভব হয়, 
বিক্ষোরণ ঘটে । আর হাইড্রোজেন- 
বোমায় হাইড্রোক্ষেনের কেন্দ্রীন 
সংযোজনের (ফিউপসন 1) ফলে প্রচণ্ড 
শক্তি বিমুক হয়, অধিকতর তয়াবহ 
বিকোরণ ঘটে। অবশ্ত সাধারণ 
হাইড্রোজেনে এই ফিউপন ঘটানে! 
সম্ভব হয় না; হাইড্রোজেনের জাই- 
লোটোপ 1 ভয়টেরন1 ও ট্রাই- 
টিয়ামের (ছেতি হাইড্রোজেন 1 ) 
ফিউনন ঘটানে। হয়ে থাকে । আযাটঙ্- 



»হাইড্রোজেল 

বোমার (আযাটম বম্1) বিস্ফোরণে 
উৎপন্ন প্রচণ্ড উত্তাপের সাহায্যে 

হাইড্োজেনের ওই সব আইসো- 
টোপের কেন্দ্রীন সংযোজন ঘটালে 
তার বিক্ষোরণে এরূপ অনীম শক্তির 
উদ্ভব ঘটে। এর প্রচণ্ড বিক্ষোরণে 
হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম 1 গ্যাসে 

রূপান্তরিত হয়ে যায়। 
চাজেল -- কোলয়ভ্যাল ? 

পদ্দার্থের ঘন জলীয় ভ্রব, যা বিশেষ 
ঘনীভূত হয়ে জেলির মত কতকটা 
স্থিতিস্থাপক অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। অন্য 
কথায় বল! যায়, কোন হাইড্রোসল 1 
ঘনীতৃত হয়ে জেলির মত অবস্থায় 
এলে তাকেই বলে হাইড্রোজেল। 

হাইডে জেন জালফাইড -: বর্ণ 
হীন বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ; পচা 
ডিমের ছুর্গন্াযুক্ত। একে সালফিউ- 
রেটেড টীজেনও (595) 
বল। হয়ঃ। যেকোন ধাতব সাল- 

ফাইডের 1 সঙ্গে 
যেকোন রকম 

মৃছ আাসিডের 
বাসায়নিক 
ক্রিয়ার ফলে 
এই গ্যাসীয় 
যৌগিক উৎপন্ন 
হয়ে থাকে। 

সাধারণতঃ 

কিপজ আ্যা- 
পাবেটাস 1 নামক যস্ত্রে সোভিয়াম 
সালফাইভ ও মৃছু সালফিউরিক 

হাইফ্বৌজেনেসন অব কোল 

আযানিডের বিক্রিয়ায় গ্যানটা তৈরি 
হয়। রসায়নাগারে বিভিন্ন রাসায়- 
নিক পরীক্ষার সহায়ক বিক্রিয়ক 
হিসেবে এর বিশেষ প্রয়োজন । 

হাইড্রোজেনেলন অব অয়েল __ 
হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রতিক্রিয়ার 
ফলে বিভিন্ন তরল উদ্ভিজ্জ তৈল ও 
জান্তব চধি (লিকুইড ফ্যাটস্ আযাণু 
অয়েলস্) ঘনীভূত করবার প্রক্রিয়!। 
এই উপায়ে বিভিন্ন জৈব তরল 
তৈল ও চধিকে ঘ্বতের মত ঘনীভূত 
পদার্থে রূপান্তরিত করে “বনম্পতি' 
শ্রেণীর কৃত্রিম দ্বৃত প্রস্তত হয়ে থাকে। 
উদ্ভিজ্জ তেল ও চধিতে প্রচুর পরি- 
মাণে উ্রীয়োলিন (05877,0$05) 
নামক তরল পদার্থ থাকে ; হাই- 
ডোজেনের প্রভাবে ওই তরল ট্রায়ো- 
লিনট্রাই(য়ারিন(08?7711005) 
নামক কঠিন পদার্থে বূপাস্তরিত 
হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় তরল তেল 
কেবল ঘনীভূতই হয় না, তার 
স্বাভাবিক গন্ধও বিনই হয়ে যায়। 
সাধারণত: তরল তেল বা চবির মধ্যে 
নিকেল 1 ধাতুর সুম্্ কণিকা মিশ্রিত 
করে উত্তপ্ত অবস্থায় তার মধ্যে হাই- 
ড্রোজেন গ্যাস প্রবেশ করানে। হয়, 

এর ফলেই ওইক্প সব পৰিবর্তন 
ঘটে থাকে । নিকেল এই প্রক্রিয়ায় 
ক্যাটালিস্টের 1 কাজ করে। 

নসন অব কোল -- 

হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রতিক্রিয়ার 
সাহায্যে কয়লা থেকে এক রকম 



হাইডোজোয়! 

কৃত্রিম খনিজ তৈল ( তরল হাইড়ো। 
কার্বন 1) প্রস্তত করবার প্রণালী । 
সাধারপত: প্রায় 500" সেষ্টিগ্রেড 1 
উষ্ণতায় ও প্রায় 250 গুণ বায়ু- 

মগুলীয় চাপে (ব্যারোৌমিটার 1) 
হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে কয়লার 
গুড়া উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে 
কয়লার কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের 
রাপায়নিক সংযোগ ঘটে এবং 
বিভিন্ন তরল হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ 
উৎপন্ন হয়। এই তরল হাইড্রোকার্বন 
প্রায় ম্বাভাবিক খনিজ তৈলের 
অনুরূপ হয়ে থাকে । এই প্রক্রিয়ায় 
আবার বিভিন্ন পদার্থ ক্যাটালিস্ট 
হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। হাইড়ো- 
কার্বন তৈরির এই প্রক্রিয়। বার্জি- 
মাস প্রাসেষ নামে খাত। 
হাইড্রোজোয় __ এক শ্রেণীর ক্ষত 
জল-জীব, বা কীট ; সাধারণতঃ মিঠ1 
(লবণাক্ত নয়, এমন) জলেই এগুলে! 

জন্মায়।হাই- 
ড্রোজোয়। 
শ্রেণীর মধ্যে 
হাইড, 
ওবেলিয়। 1 
প্রভৃতি নান! 

আকারের বিভিঃ রকম জলজ জীবাণু 
আছে। শোয়া, ব! অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিয়ে 
লম্বায় এর কোনটাই সাধারপতঃ 
আধ ইঞ্চির বেশি হয় না। 
হাইড্রোপোনিকৃস-_-বিতির 
উদ্ভিদের উপযোগী বিভিন্ন রাসায়নিক 

হাইড্রোফোবিয়া 

সণ্টের জলীয় দ্রবের মধ্যে উদ্ভিদ 
উৎপাদন সম্পকীয় বিজ্ঞান। মাটি 
নেই, শুধু জলেই গাছ জন্মায়; আর 
তাতে ফল-ফুল হয়। ক্যালিফোনিয়া 
প্রভৃতি স্থানে এরূপ বৃহদাকার উদ্ভিদ 
উৎপাদন প্রতিষ্ঠান আছে। 

হাইড্রোপ্লেন -: যে বিমানপোত 
জলে অবতরণ করতে পারে, এবং 

জল থেকেই আবার আকাশে উঠে 
যেতে পারে । এরূপ বিশেষ গঠনের 
এরোপ্লেন জলে ভাসতে ও আকাশে 

উড়তে পারার উপযোগী করেই 
নিমিত হয়ে থাকে । 

হাইড্রোফোবিয়। _ জলাতঙ্ক 
রোগ; ইংরেজিতে এর অপর নাম 

প্্যাবিস'। হাইড! মানে জল, 
“ফোবিয়া, ভয়; এ-রোগে রোগী জল 
দেখে ভয় পায়। এর অর্থ হলো, 
তৃষ্তায় জল পান করতে গেলে অসহ্য 

যন্ত্রণা হয়ঃ বোগী দুরে সরে যায়। 
পাগল শেয়াল-কুকুরে কামড়ালে 

মান্গযের এ রোগ হয়ে থাকে 7 ক্ষিপ্ত 
শেয়াল বা কুকুরের মন্তিষ্ক ও মেরু- 
দণ্ডে ভাইরাস? জাতীয় অতি সুক্ষ 
জীবাণু জন্মে; কামড়ালে তাদের 
মুখের লালার সঙ্গে ওই জীবাণু অন্য 
জীবের দেহে প্রবেশ করে। এর 

ফলে সেই দই জীবও ক্ষিপ্ত হয়ে 
ওঠে, আর তার দেহের মাংসপেশী, 
বিশেষতঃ গল-নালী সংকুচিত হয়ে 
যায়। এ-অবস্থায় জল পানের চেষ্টা 
করলে, বা তীত্র জালোক চোখে 



হাইড্রোফ্লোরিক 

পড়লে রোগীর সর্বাঙ্গ কুঁকরে যাঁয়। 
এক, সময় এটা একটা দুরারোগ্য 
ব্যাধি ছিল। বিজ্ঞানী পাস্তর ? 
প্রবততিত ইঞ্জেক্সন প্রয়োগে অবশ্য 
আজকাল এ রোগ আরোগ্য হচ্ছে। 

হাইড্রোক্লোরিক আযাজিভ -- 
হাইড্রোজেন ও ফ্লোরিন1 গ্যাসের 
রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় হাই- 
ড্রোজেন ফ্লোরাইড।॥ এই গ্যাপীয় 
হাইড্রোজেন ফ্লৌরাইডের (লু) 

জলীয় দ্রব হলে। হাইড্রোফ্লোরিক 
আাসিড। বর্ণহীন তরল পদার্থ; 
ধাতব পদার্থাদি যাতে লাগে তা-ই 
ক্ষয়ে গলে যায়। সাধারণত; কোন 

আযমিডেই কাচ ক্ষয় হয় না; কিন্তু 
হাইড্রোফ্লোরিক আযামিডে কাচ গলে 
যায়। এজন্যে কাচের উপর নক্মা 
তুলতে, বা লেখার দাগ কাটতে এট! 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । হাইড্বোফ্লোরিক 
আসিড কীচের বদলে গাটাপার্চার 1 
শিশিতে রাখ! হয়। 

হাইড্রোমিটার -ঘে যন্ত্রের সাহায্যে 
তরল পদার্থের 

ডেন্সিটি 1 ,অথবা 
১ স্পেসিফিক গ্র্যা 

ঈু ঠা ভিটি' মাপা 
|| | 0) |& যায়। সাধারণ 
%€ হাইড্রোমিটার 
গ যন্ত্রে থাকে 

ছাইড্রোমিটার অপেক্ষাকত সরু 

একট। কাচনল, যার ফোলানে। তল- 
দেশের মিচে সংলগ্ন থাকে একটা 

হাইড্রোলিথ 

ছোট কাচগোলক। ওই গোলকটার 
মধ্যে সাধারণতঃ কিছু মার্কারি 1 
দিয়ে ভারী করা হয়। এর ফলে তরল 
পদার্থের মধ্যে যন্ত্রের নলট1 উপরে 
থাড়াভাবে জেগে ভেসে থাকে । ওই 

কাচনলের গায়ে তরল পদার্থের 

ঘনত্ব-পরিমাপক স্বেলের দাগ কাটা 
থাকে। তরল পদার্থের ঘনত্ব ষত 
বেশি হবে ওই নলট। স্বভাবতঃই তত 
বেশি উপরে ভেসে উঠবে (বয়েন্নি 1 )। 
স্কেলের দাগ দেখে এভাবে বিভিন্ন 
তরল পদার্থের ঘনত্ব বা ভেম্সিটি 
সহজেই নিবূপণ করা যেতে পারে। 
ল্যাক্টোমিটার 1, শ্যালিনোমিটার ? 
প্রভৃতি হলো! এরূপ বিভিন্ন তরলের 
ডেন্সিটির স্কেলযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর 
হাইড্রোমষিটার মাত্র। 
হাইড্রোলিথ -- ক্যালপিয়াম 
হাইড্রাইডের € 0৪772) বিশেষ 
নাম; কঠিন পদার্থ। এর সঙ্গে 
জলের রাপায়নিক ক্রিয়ায় সহজেই 
হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এর 
রাসায়নিক ক্রিয়া! এভাবে প্রকাশ 
করা যায় £ ০8178 + 27200 08 

(0977) (ক্লেকড লাইম 1 )+ 
275 (হাইড্রোজেন )। প্রয়োজন 
অনুসারে ক্রত হাইড্রোজেন গ্যাস 
উৎপাদনের জন্যে পদা্টা ব্যবস্ুত 
হয়ে থাকে । ছেলেদের উড়স্ত খেলনা- 
বেলুনে ষে হাইড্রোজেন গ্যাস তরতি 
করাহয় তাসাধারণতঃ হাইড্রোলিখের 
সঙ্গে জলেন বিক্রিয়ার তৈরি হয়। 



হাইড্রোলিসিস 

হাইড্রোলিসিস -- জলের সংযোগে 
কোন যৌগিক পদার্থের বাপাঁয়নিক 
বিশ্লেষণের প্রক্রিয়। ; অবশ্থয সঙ্গে সঙ্গে 
জলও বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। অবস্থাট। 

ঘটে এইরূপ £ যৌগিক পদার্থটা ষেন 
£35 এখন 34 75200  £&017 

+9377 মুছু আঁপিড, বা বেসের? 
বিভিন্ন সণ্ট জলে দ্রবীভূত করলে 
এই প্রক্রিয়ায় তা আংশিকভাবে 
বিগ্লিষ্ট হয়ে পড়ে; আর তার ফলে 
উৎপন্ন খপ-তড়িতাবিষ্ট হাইড়ক্সিল 

র্যাডিক্যাল1 €-097) বেসের 
ধন-তড়িতান্বিত র্যাডিক্যালের সঙ্গে 
যুক্ত হয়। এন্টার 1 জাতীয় পদার্থের 

হাইড্রোলিমিমের ফলে আযালকো- 
হলও 1 আসিডে 1 রূপান্তরিত হয়ে 
যায়। সাবান তৈরির শ্যাপোনি- 
ফিকেসন+ প্রক্রিয়াও এক রকম 
হাইড্রোলিপিপের ব্যাপার | 

হাইড্রোসল -- যে-কোন কোলয়- 

ড্যাল সলাসন1 $ বিভিগ্ন কোলয়- 
ড্যাল' পদার্থের জলীয় দ্রব; যা 
আবার জেলির মত ঘন হলে তাকে 
বলে হাইড্রোজেল । 

হাইড্রোস্ফিয়ার __ পৃথিবীর জলীয় 
মগ্ডুল। ভূ-পৃষ্ঠের সাগর, মহাসাগরের 
স্ববিশাল জলরাশির পরিমগ্ডল। 
হাইড্রোসায়েনিক আযাসিভ _ 
হাইড্রোজেন সায়েনাইড (7014); 
বর্ণহীন ও মারাম্মক বিষাক্ত তরল 
পদার্থ। একে কখন কখন প্রচসিক 
আালিভ-ও বলা হয়| এর তীব্র 
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বিষ-ক্রিয়ার ফলে কয়েক সেকেগ্ের 
মধ্যেই মাহুষের মৃতু! ঘটতে পারে । 

হাইড্রোস্ট্যাটিকৃম __ বিশেষ অব- 
স্বানে তরল পদার্থের স্থির অবস্থিতির 
ফলে তাতে উদ্ভূত শক্তি, চাপ, কাধ- 
কারিতা প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন 
তথ্যাদি সম্পকিত বিজ্ঞান। বাংলায় 
একে বলা যায় 'উদৃস্থিতি বিদ্যা । 

হাইপটেনিউজ -- সমকোণী 
ত্রিভৃজের সমকোণের (90) বিপরীত 
বাহু,.ষ1 হয় ভ্রিভূজটির দীর্ঘতম বাছ। 

হাইপথেসিস -- অনুমান, প্রকল্প; 

পরীক্ষালন্ধ প্রত্যক্ষ কোন ফলের 
ব্যাখ্যায় যে-সব আনুমানিক অথচ 
স্বয়ংসিদ্ধ যুক্তি দাড় করা হয়। 

হাইপারগ্লাইকিমিয়া+দেহের মনকে 

অত্যধিক শর্করা সঞ্চার; যেমন 
ডায়েবিটিস1 রোগে হয়। 

হাইপারটনিক -- অসমাঁন ঘনত্বের 
যে-কোন ছুটি দ্রবণের (সলমন) মধ্যে 
গাঢ়তর দ্রবর্টিকে বলে 'হাইপার- 
টনিক সলুাসন'। আর অপরটিকে 
বলে হাইপোটনিক সম্যুসন। 
অপেক্ষাকৃত মৃছ দ্রবণের (হাইপো 1) 
অস্মোটিক প্রেনার ( অস্মোমিস 1) 
গাঢ়তর দ্রবণের (হাইপার ) চেয়ে 
বেশি হয়ে থাকে ; কাজেই মৃদু দ্রবণ 
থেকে ভ্রাবক তরল পদার্থটি গাঁ 
দ্রবণের দিকে মাঝের পর্দা চুইয়ে চলে 
যায়। জীবদেছের রক্ত ন্বতাবতঃই 
ভাইপারটমিক' অবস্থায় থাকে । 



হাইপারপলীসিয়া 

হাইপারপ্লীপিয়। - কোন-কিছুর 
অস্বাভাবিক, বা অত্যধিক বৃদ্ধি; 
ঘেমন, দেছের কোন অঙ্জবিশেষ 
কোন কোন ক্ষেত্রে বেমানান-ভাবে 

বেড়ে যায়। আবার অপেক্ষাকৃত 
হলে বলে হাইপোপ্লাসিয়। 

মট্রোপিয়৷ _: চোখের 
এক রকম দৃ্টিদোষ ; “লং সাইট 17 

পারল -_- হাইড্রোজেন পার- 
অক্সাইভ 1 (7505) ও ইউবিয়ার 
রাপায়নিক মিলনে উৎপন্ন একট! 
যৌগিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। 
স্কটিকাকার এক রকম কঠিন পদার্থ 
0০0(775)5. 75021 জলের সঙ্গে 
রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পদার্থট! 
সহজেই বিশ্নিষ্ট হয়ে পড়ে; পুনরায় 
এ থেকে হাইড়োজেন পারঅক্মাইড 
ফিরে পাঁওয়। যায়। এজন্যে অস্থায়ী 
হাইড্রোজেন-পারকাইড সংরক্ষণের 
জন্যে এট। ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

পারবোল৷ _ কোন সলিড 
কোণকে 1 তার শীর্ধবিন্দু ছাড়া 
অপর যে-কোন বিন্দুতে ভূমির 
লম্বভাবে ই ষে বক্র সীমারেখ! 

পাওয়। ষায়। 

এই বক্র 
জ্যামিতিক 

', বেখাটি হলে। 
এমন একটি 

হাঁইপারবৌলা বক্ররেখা যার 

'অন্তবর্তা একটি নির্দিষ্ট সবল রেখার 
একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে এ বক্রু- 

হাইপো 

রেখার প্রত্যেকটি বিন্দু দূরত্বের 
অনুপাত সর্বদা সমান থাকে 
এবং এই স্থিরাহ্ছপাত রাশিটির 
পরিমাণ হয় সর্বদা একের অধিক। 
হাইপারবোলার এ নির্দিষ্ট বিন্দুকে 
বলে তার “ফোকাল”; আর এ 
নিদ্দি্ই সরলরেখাটিকে বলা হয় তার 
ডাইরে কক্স” | হাঁইপারবোলিক 
ফাংসন; প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে 
এর সাহায্যে বু জটিল গাণিতিক 
তথ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে । 

হাইপাররেকিয়। _দেহের অত্যধিক 
তাপবৃদ্ধি যেমন জরে দেহের তাপ 
বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ 105+ 
ফারেনহিটের 1 উপরে তাপ উঠলে 
হাইপাররেক্সিয়।” অবস্থা বলে। 

হাইপারহাইড্রোসিস -_ রোগীর 
অত্যধিক স্বেদ বা ঘর্ম নিঃসরণের 
অবস্থ।; ষাঁতে রোগী অত্যধিক দুর্বল 
ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। 
হাইপো __ শব্দার্থ হলো, নিচে বা 
কম; যেমন-_-ছাইপোডাগিক ইঞ্জে- 
কৃসন 1, সাধারণত: চামড়ার. নিচে 
যে ইঞ্জেক্সন করা হয়। হাইপো! 
আযাসিভিটি __ পাকস্থলীর পাচক 
বসে প্রয়োজনের চেয়ে কম অঙ্প-রস 
ব। আপিভ নিঃসরণের জন্যে ষে অগ্নি 
মান্দ্য ও বদহজম বোগ হয়। 

(সণ্ট ) -- লোডিয়াম 
থায়োলালফেট, 1ব995905. 
50390; সন্টটা সংক্ষেপে 'হাইপো, 
নামে পরিচিত । এর কারণ, পূর্বে 
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এ-সপ্টটাঁকে ভূলবশতঃ পোডিয়াম 
হাইপো-সালফাইট বলে মনে করা 
হতো! । বরং একে সোডিয়াম হাইপো- 
সালফেট বল যেতে পারে। এর 
জলীয় দ্রব ফটোগ্রাফির 1 ফিক্সিং 
প্রক্রিয়ায় একটি অপরিহার্ধ পদার্থ 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

হাইপৌকগ্ডিয়া __ যে মানসিক 
অবস্থায় মানুষ অকারণে অযথ৷ 

নিজেকে রোগগ্রস্ত বলে মনে করে। 
হাইপোক্োরাইট __ হা ই পো- 
ক্লোবাস আানিডের (মন019) 
বিভিন্ন সপ্ট। সোডিয়াম, পটাপিয়াম 
ও ক্যালসিয়ামের হাইপোক্লোরাইট 
সপ্টগুলে। সবই বীক্জাণু-প্রতিরোধক 
পদার্থ হিসাবে ও ব্রিচিং-এর 1 কাজে 
ব্যবহৃত হয়; যেহেতু এগুলোর 
অক্সিডাইজিং + ধক্তি যথেষ্ট প্রবল। 
হাইপোৌজিল প্র্যান্ট __ সম্পূর্ণরূপে 
মাটির তলায় প্রোথিত অবস্থায় যে 
সব উত্তিদের বীজ অস্কুরিত হয়। 
বীজপত্রদ্ধয় ( কটিলিডন্স ) মাটির 
ভিতরে থেকে যায়; আর অস্কুরিত 
উদ্ভিদকাঁওটি মৃত্তিকা ভেদ্ধ করে 
উপরে ওঠে । আর যে-সব ডত্তিদের 
অস্কুরিত কাণ্ড তার অগ্রভাগ 
বীজপত্র নিয়ে উপরে উঠে যায় 
ভাদের বলে এপিজিল প্ল্যাপ্ট। 
হাইপোডান্িক ইঞ্জে কজন -_ 
ছাইপো, মানে নিচে, “ডাঙিস? 
চামড়া; স্থচ বিদ্ধ করে গাত্রচর্মের 

অব্যবহিত নিচে তরল ওঁষধ প্রয়োগ 

হাইম্পিড উল 

করবার প্রক্রিক়্া। এজন্যে ব্যবহৃত 

স্থচকে বলা হয় 'হাইপোডান্িক 
সিরিঞ্ | রোগীর দেহের মাংস- 
পেশীর মধ্যে যে ইঞ্জেকসন দেওয়া 
হয় তাকে বলে ইন্টারমান্কুলীর, 
এবং শিরার মধ্যে দিলে তাকে 
বলে ইন্টারভেনাস ইঞ্জেকসন। 

হাইপোথ্যাল্মাস -- মস্তিষ্কের মধ্য 
স্থলে লঘৃমন্তিষ্ক বা সেরিবেলামের 1 
উপরে "থার্ড ভেট্টিকূল' নামক যে 

গহ্বর রম়্েছে 

তার তলদেশকে 

বলে হাইপো- 
থা ল্ মা স। 

পিটুইটারি 
ম্যাণ্ড1 এরই 

হাইপোধ্যাপ্মান একটা অংশ 
বিশেষ । এই হাইপোথ্যাল্মাস হলে 
মস্তিস্কের অন্যতম একটি প্রধান শ্াযু- 
কেন্দ্র। মনে হয়, মানুষের নিদ্রা ও 
জাগরণের শ্বায়বিক ক্রিয়া এর ছার! 
নিয়ন্ত্রিত হয়। এর কোন রকম 
বিকৃতি ঘটলে মানুষ গাঢ় নিদ্রায় 
আচ্ছম হয়ে পড়ে। 

হাইম্পিভ স্টল _ এক বিশেষ 
শ্রেণীর অতি-কঠিন ইম্পাত। 
সাধারণ [স্টলের 1 সঙ্গে 12% থেকে 
22% পর্যস্ত টাংস্টেন 1? ও অল্প 
পরিমাণ ক্রোমিয়াম 1, ত্যানা- 
ভিয়াম! প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত কয়ে 
এই হাইম্পিড ট্টিল তৈরি হয়ে 
থাকে । এরূপ ইম্পাতে সাধারণত: 

2 



হার্জ 

বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। অত্যন্ত 
তাপসহু; অত্যধিক উত্তাপে লাল 
হয়ে গেলেও এ-টস্টল নরম হয় না। 

ছার্জ, হেন্রিক রুভডল্ফ -- জার্মান 
পদার্থবিজ্ঞানী ; হ্যাম্পবার্গে জন্ম 
1857 খৃঃ মৃত্যু 1894 থৃঃ। তড়িৎ- 
চৃ্বকীয় ( ইলেক্টো ম্যাগ্নেটিক 1) 
তরলপ্রবাছের অস্তিত্ব আবিষ্কারের 
জন্যে সবিশেষ প্রনিদ্ধি ; এই হাজীয় 
(736155190) তরঙ্গই বেতার-তরঙ্গ 
বলে খ্যাত। মুলত: এর সাহায্যেই 

রেডিও 1, র্যাডার1 প্রভৃতি যত 
উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। ম্যাক্সওয়েল 1 

অবশ্ঠ পূর্বেই এরূপ তরঙ্গের অস্তিত্ব 
সন্বদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ; কিন্তু 
এর প্রকৃত আবিষষার করেন হার্জ। 
তারপরে মার্কনি 1 এই তরঙ্গের 
ব্যবহারিক প্রয়োগে আধুনিক 
রেডিও যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। 

হার্ড ওয়াটার __ খর জল; যে জলে 
বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ভ্রবীতৃত থাকায় 
সাবান গুল্লে ভাল ফেন। হয় না। 
সাধারণত: ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম 
ও লৌহের বিভিন্ন সপ্ট এরূপ জলে 
ভ্রবীভূত থাকে। সাবানের সঙ্গে 
এই সপ্টগুলোর রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
ফ্যাটি-আযামিডের অদ্রাব্য ধাতব 
সণ্ট উৎপন্ন হয়ে সাবানের কাধ- 
কারিত। নষ্ট করে ফেলে (সোপ, 
লফ ট ওয়াটার? )। হার্ড ওয়াটার 
ছু'রকম; এক রকম ছলে। অস্থায়ী, 
যাব মধ্যে বিভিন্ন বাইকার্বনেট ? 

হিউমাস - ব্যাক্টেরিয়। 1 

হিউমাস 

সণ্ট দ্রবীভূত থাকে । এবপ খর জল 
উত্তাপে ফুটালেই বাইকার্বনেট সণ্ট 
বিশ্লিষ্ট হয়ে কার্বন-ডাইঅক্মাইড গ্যাস 
বেরিয়ে যায়, আর অদ্রাব্য কার্বনেট 
সণ্ট জলের তলায় পড়ে । এভাবে 
প্রথমে ফুটিয়ে নিয়ে সহজেই এক্প 
হার্ড ওয়াটারকে সফট ওয়াটারে? 
পরিণত কর! যায়, সাবানে কাজ 
হয়। জলে ধাতব সালফেট সন্ট 

দ্রবীভূত থাকলে তাকে বলে পার- 
ম্যানেপ্ট, বা স্থায়ী খর-জল। এরূপ 
হার্ড ওয়াটারকে সফট ওয়াটারে 
পরিণত করতে হলে প্রথমে ওয়াশিং 

সোডা মেশাতে হয়, যার রাসায়- 

নিক ক্রিয়ায় বিভিন্ন অদ্রাব্য ধাতব 
কার্বনেট সন্ট উৎপন্ন হয়ে পাত্রের 
তলায় পড়ে। সব রকম হার্ড 

ওয়াটারকেই উপযুক্ত পরিমাণে 
জিওলাইট 1 মিশিয়ে উত্তপ্ত করে 
তার খরতা দূর কর! যেতে পারে। 

হার্ডেনিং অব ফ্যাট --বিতির 
উত্তিজজ তৈল ও তরল জান্তব চবিকে 
হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রভাবে গন্ধ- 
শূন্য ও ঘনীভূত করবার কৌশল 
(হাইড্রোজেনেসন অব অয়েল 1)। 

শ্রেণীর 
জীবাণুর প্রভাবে লতা, পাতা প্রভৃতি 
বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ মাটিতে পচে 
রাসায়নিক পরিষতনের ফলে যে 
মিশ্র জৈব পদার্থেরন্থ্ি হয় । পদ্ার্থট। 
এক রকম স্বাভাবিক জৈব সার 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কৃষি-জমির 



ছিউর্সিডিটি 365 

মাটিতে এই ছিউমাঁস মিশ্রিত থাকলে 
উদ্ভিদাদি ভাল জন্মায়। 

ছিউমিডিটি __ বাযূর আদ্রতা) 
বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত জলীয় বাম্পের 
আনুপাতিক পরিমাণ। উষ্ণতার 
হাস-বৃদ্ধির উপর বাযুমগ্ডলে মিশ্রিত 
জলীয় বাম্পের পরিমাণ নির্ভর করে। 
কোন নিদিষ্ট. উষ্ণতায় নির্দিষ্ট 
পরিমাণ বায়ুর সম্পৃক্ত অবস্থায় 
তটা জলীয় বাম্প ভাতে মিশ্রিত 
থাকা সম্ভব ( স্তাচুরেলন 1) শতকর! 
হিপাবে তার ষত ভাগ প্ররুতপক্ষে 
থাকে তাকে বলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা, 
ব! রিলেটিভ হিউমিডিটি। 

হিটু-_ তাপ শক্তি। রাসায়নিক 
ক্রিয়ার ফলে, ব! উত্তাপে পদার্থের 
ংগঠক অপুগুলোর আভ্যন্তরীণ 

চাঞ্চল্য বৃদ্ধিতে যে শক্তির উদ্ভব 
ঘটে। উত্থাপে স্বভাবত:ই পদার্থের 
আয়তন বাড়ে এবং উপযুক্ত উত্তাপ 
বৃদ্ধির ফলে ক্রমে তার অবস্থাস্তর 

ঘটে"থাকে £ কঠিন পদার্থ তরল হয় 
(মে ণ্টং পয়েণ্ট 1), আরও অধিক 
উষ্ণতায় ওই তরল পদার্থ বায়বীয় 
আকার ধারণ করে ( বয়েলিং 
পয়েণ্ট 1 )। কোন পদার্থের তাপ 

শক্তি সংলগ্ন পদাথের মধ্যে সঞ্চারিত, 
পরিবাহছিত ও বিকিরিত হয়ে যেতে 
পারে। সাধারণতঃ ক্যালোরি 1 

এককে পদার্থে নিবন্ধ মোট “হিট; 
অর্থাৎ তাপশক্ির পরিমাণ স্থির 
কর! হয়। আর তাপশক্তির প্রকাশ 

হিট লেটেন্ট 

ও হ্রাঁসবৃদ্ধির অবস্থ!, অর্থাৎ পদার্থের 
উষ্ণতা নির্দেশের জন্যে টেম্পায়ে- 
চারের 1 বিভিন্ন একক ( সের্টি- 
গ্রেড 1১ ফারেনহাইট 1 ও রুমার 1) 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

টেম্পারেচার ৪ছিট এক জিনিস 
নয়; ছিট হলো পদার্থে নিবন্ধ ভাপ- 
শক্তি, যার পরিমাণ ক্যালোরি? 
এককে নিপাত হয়; আর টেম্পা- 
রেচারে পদার্থে নিবদ্ধ ওই তাপ- 
শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি, অর্থাৎ পদার্থটার 
উষ্ণত। নির্দেশ করে । এক বালতি 

জলের ছিটও$ অর্থাৎ মোট তাপশক্তি 
এক গ্লাস অনুব্প উষ্ণতাবিশিষ্ট 
জলের চেয়ে বেশি হবে? যদিও উতয় 
জলের টেম্পারেচার 1 সমান । 

হিট, লেটেপ্ট __ উষ্ণতার কোনরূপ 
পরিবর্তন ব্যতীত এক গ্র্যাম 
পদার্থের অবস্থাস্তর (কঠিন থেকে 
তরল, অথব! তরল থেকে গ্যাপীয় ) 
ঘটাতে যে পরিমাণ তাপশক্কির 
প্রয়োজন হয়। তাপ হাসের ফলে 

কোন তরল পদার্থ ধখন জমে কঠিন 
হতে থাকে (সলিডিফাইং পয়েপ্ট 1), 
অথব! তাপ বুদ্ধির ফলে কোন কঠিন 
পদার্থ গলে তরল (মেণ্টিং পয়েণ্ট 1) 
হতে, ব৷ ক্রমে বাম্পীতূত হতে থাকে 
(বয়েলিং পয়েন্ট 1 ) তখন উত্তাপ 
প্রয়োগ কর! সত্বেও সম্যক পদাথের 
অবস্থাস্তর সম্পূর্ণ না হওয়। পর্যন্ত ওই 
পদার্থের উঞ্ণত। ( টেম্পারেচার 1) 
বৃদ্ধি হয় না, একই উ্ণতায় থাকে । 



হিট, স্পেসিফিক 

পদ্দার্থের এরূপ অবস্থাস্তর ঘটাবার 
জন্যে প্রযুক্ত তাপশক্তি অবস্থাতস্তরিত 
পদার্থের মধ্যে ঞ্চিত হয়ে থাকে। 
এরূপ সঞ্চিত বা পরিশোধিত তাপ- 
শক্তিকেই বলে তার 'লেটেণ্ট ছিট্?। 
আবার বিপরীত প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ 
কঠিন পদার্থ খন তরল হতে থাকে 
( লেটেণ্ট হিট অব ফিউসন ), অথবা 
তরল পদার্থ বান্পে পরিণত হতে 
থাকে ( লেটেণ্ট ছিট অব ভেপোরি- 
জেসন 1), তখন সেই অবস্থাস্তরিত 
পদ্দার্থের ওই “লেটেপ্ট” বা পরি- 
শোধিত তাপ-শক্তি পুনরায় মুক্ত 
হয়ে প্রকাশ পায়। 

হিট, স্পেসিফিক -- এক গ্র্যাম 
পদার্থের ও এক গ্র্যাম ( 4” সেন্টি- 
গ্রেড উষ্ণতাবিশিষ্ট ) জলের উষ্ণতা 
পৃথকভাবে এক ডিশ্রি সেন্টিগ্রেড 
বর্ধিত করতে যতটা তাপশক্তির 
(হিট 1) প্রয়োজন হয়, এতদুভয়ের 
অন্ুপাতকে বলে ওই পদার্থের 
“স্পেসিফিক হিট? | এখন, এক গ্র্যাম 
জল এক ডিগ্রি সেন্টিখ্রেড উত্তপ্ত 
করতে মোটামুটি এক ক্যালোরি 1 
তাপশক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। 
স্তরাং যে পরিমাণ, অর্থাৎ যত 
ক্যালোরি ভাপশক্তির প্রয়োগে 
এক গ্র্যা় পদার্থের উষ্ণতা এক 
ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 1 বধিত হয়, 
সংখ্যাগতভাবে তাকেই ওই পদার্থের 
'ম্পেসিফিক ছিট্” বা “বিশেষ তাপ, 

হিট, অব সল্যু্ন 

ক্যালোরি 1 এককে এই ম্পেসিফিক 
হিট পরিমিত হয়ে থাকে । প্রত্যেক 
পদার্থের স্পেসিফিক হিটের পরিমাপ 
নির্দিষ্ট ও বিভিন্ন ; পদার্থের গঠন- 
বৈশিষ্ট্যের উপরেই তার এই বিশেষ 
তাপের বিভিন্নত। নির্ভর করে। 
হিট অব রেডিয়েসন __ বিকিৰ্িত 
তাপশক্তি। উত্তপ্ত পদার্থ থেকে 

'ইলেক্টে ম্যাগনেটিক ওয়েভ, অর্থাৎ 
চুন্বকীয় তড়িত্বরঙ্গের আকারে তাপ- 
শক্তি বিকিরিত হয়ে চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে; আর সেই উত্তপ্ত 
পদ্দার্থের উষ্ণতা হান পেতে থাকে । 
উত্তাপের পরিমাণ অনুসারে এন্সপ 
বিকিরিত তাপ-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 
( ওয়েভ লেংখ 1 ) সাধারণতঃ দৃশ্ঠ 
লালবর্পণের আলোকরশ্মির তরজ- 
দৈর্ঘ্য থেকে অদৃশ্ঠ ক্ষুদ্রতম বেতার- 
তরঙ্গের তরঙজ-দৈর্ঘ্য পর্যস্ত বিভিন্ন 
আকারের হতে পারে। 

হিট অব সলুযুসন -_ ভ্রবণজনিত 
তাঁপশক্তি। এক গ্র্যাম-মলিকিউল ? 
পরিমাণ পদার্থ জলে দ্রবীভূত কবলে 
যতটা তাপ উদ্ভৃত ব! বিলুপ্ত হয়। 
কোন কোন পদার্থ দ্রবীভূত হলে 
সেই সল্যুমনের 1 তাপ-বৃদ্ধি ঘটে 
( এক্সোথাগিক 1); আবার কোন 
কোন পদার্থের ক্ষেত্রে তাপ হাস 
পায় (এগ্ডোথামিক 1)। কোন 
পদার্থের দ্রবণের ফলে উদ্ভূত তাপ- 
শক্তির এরূপ হ্থাসবুদ্ধি সাধারণত: 

বলে ধরা ঘেতে পারে । সাধারণতঃ | ক্যালোরি ? এককে মাপ! হয়। 



হিট জব কমে সন 

হিট অব ফর্মেসন--বিভিন্ন মৌলিক 
উপাদানের রাসায়নিক মিলনে এক 
গ্রযাম-মলিকিউল 1 যৌগিক পদা- 
তের উৎপতিকালে যে পরিমাণ তাপ- 
শক্তি উদ্ভূত বা বিলুপ্ত হয়। যৌগিক 
পদার্থের মংগঠন-প্রক্রিয়ায় ্বভাবতঃই 
তাঁপের এক্সপ হাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে । 
আবার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের 
রাসায়নিক ক্রিয়ার (কেমিক্যাল 
রিআকসন 1) ফলে এক গ্র্যাম- 
মলিকিউল পরিমাণ নৃতন যৌগিকের 
স্্টি হতে ষতটা তাপ উদ্ভূত বা 
বিলুপ্ত হয় তাকে বলে হিট অব 
বিআযাকসন ; একেই আবার কখন 
কখন বলে 'থার্মাল ভ্যালু অব কেমি- 
ক্যাল রিআযাকসন?। 
হিপসোমিটার - সহজে তরল 
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পদার্থের স্ফুটনাংক (বয়েলিং পয়েন্ট 1) 
নিরূপণ করবার এক রকম যন্ত্রবিশেষ। 
সাগরপৃষ্ঠ থেকে কোন স্থানের উচ্চতা 
নিরূপণ করবার জন্যেই প্রধানত: এ 
যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তরল 

পদার্থের স্ুটনাংক জানলে তা থেকে 
হিসাব করে স্থানীয় উচ্চতাও জান! 
যেতে পারে। এর মূল তথ্যটা হুলে৷ 
এই যে, তরল পদার্থের ক্ুটনাঁংক 
বাস়ুমণ্ডলীয় চাপের উপর নির্ভলশীল 

(বয়েলিং পয়েন্ট +)। আবার বিভিন্ন 
উচ্চতায় বায়ুর চাপ পরিবর্তিত হয়ে 
থাকে; স্থানীয় উচ্চত! বাড়লে বাছুর 
চাঁপ কমে যায়, ফলে তরল পদার্থের 
শ্ষুটনাংকও হাস পায়। এভাবে 

হিমোগ্লোবিন 
পাপ 

উচ্চত! অনুসারে বায়ুর চাপ ধত কমে 
তরল পদার্থের স্ফুটনাংকও তদমুষায়ী 
কমতে থাকে । এরূপ হিসাব অন্থসারে 

হিপমোমিটারে জলের স্ফুটনাংক 
দেখে কোন স্থানের উচ্চতা সহজেই 
নির্ধারণ কর! যেতে পাবে। 

-- গ্রীক চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানী; সুনির্দিষ্ট জীবনকাল অজ্ঞাত 
(আহ্ুছমানিক খৃঃ পৃঃ 460 থেকে 
357 থুঃ পৃঃ মধ্যে )। থে.স নগনীতে 
চিকিৎসা ব্যবসায়ে অসামান্য পার- 
দরশিতা। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা- 
পদ্ধতি এবং অস্ত্রোপচার-বিদ্যাকে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কবেন। 
রোগের কারণ ও নিদান সম্পর্কে 
বনু তথ্যপূর্ণ অমূল্য গ্রন্থাদি রচন]। 
পাশ্চাতোর ধন্বস্তরী ও চিকিৎসা- 

বিজ্ঞানের জনক বলে আখ্যাত। 
হিমোগ্লোবিন -: লোহিত কণিক। 
ও শ্বেত কণিক! নামক ছু'রকম রক্ত- 
কণিক। রক্তরসে (সিরাম 1 ) ভেসে 
আছে ।বিশেষ এক রকম জৈব রঙ্গীন 
পদার্থের জন্যে রক্তের ওই লোহিত 
কপিকাগুলেো রক্তবর্ণ হয়; তাই 
সমগ্রভাবে রক্ত লাল দেখায় । রক্তের 
এই রূডীন অংশটাই হলে! হিমো- 
প্লোবিন; যা এক রকম প্রোটিন 1 
জাতীয় পদার্থে গঠিত। রাসায়নিক 
হিসেবে জিনিসট। কার্বন, অক্সিজেন, 
হাইড্রোজেন, নাইদ্রোীজেন ও লৌহ 
ঘটিত একট জতি জটিল গঠনের 
জৈব যৌগিক পদার্থ । শ্বাস-বায়ুর 



হিলিওফাইট 

সঙ্গে যে অক্সিজেন দেহাত্যস্তরে 
প্রবেশ করে তা এই জৈব রঙ্গীন 
পদার্থ, অর্থাৎ ছিমোগ্লোবিনের সঙ্গে 
মিশে শিরা-উপশিরার পথে সার! 
দেহে ছড়িয়ে যায়। দেহাভাস্তবে 
হিমোগ্লোবিন নিজে অক্িভাইজ ড 1 
হয় না) অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে 'অঞ্জি- 
হিমোগ্লোবিন" নামক একটি অস্থায়ী 
যৌগিকের আকারে অক্সিজেন বয়ে 
নিয়ে সারা দেহে সরবরাহ করে ও 
মিন পদার্থ অক্সিভাইজ.ড হয়। 

হি -- যে-সব সপুষ্পক 
উদ্ভিদের অ লন বিশেষতঃ ফুলগুলি 
সারাদিন হৃুর্ষের দিকে মুখ করে 
থাকে এবং হ্ধরশ্মির তাপ সহ 
করেও সতেজ থাকে । 

হিলিওমিটার-- বিশেষ এক ধরণের 
দূরবীক্ষণ যন্ত্র (টেলিস্কোপ 1), যার 
সাহায্যে স্র্ধের ( গ্রহ-নক্ষত্রের ও ) 
ব্যাস মাপ।যায়। “ছিলিও, মানে সুর্য । 

হিলিওস্টাট _- জ্যোতিবিজ্ঞানের 
পর্ধবেক্ষণাদিতে ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ; 
এতে হৃর্ষের আপাতগতি অনুযায়ী 
একখানা দর্পণ প্রতিনিয়ত ঘুবে সর্বদাই 
সুধের প্রতিফলিত রশ্মি, অর্থাৎ তার 
প্রতিচ্ছবি সংলগ্ন কোন স্পেক্টে। 
স্কোপ বা টেলিস্কোপ 1 যঙ্ত্রের মধ্যে 
ফেলে। ক্নাত্রিকালে গ্রহ-নক্ষত্রের 
অনুরূপ পর্যবেক্ষণও এতে চলে । 

হিলিয়াম -- একটি মৌলিক গ্যাস; 
সাংকেতিক চিহ্ু [36 পারমাণবিক 
ওজন 4003, পান্মাণবিক সংখ্যা 
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2; অন্যতম ইনার্ট1 গ্যাস। বায়ু 
মণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে 
বর্তমান (প্রায় ছুই লক্ষ ভাগে 
এক ভাগ মাত্র )। কোন কোন 
স্থানে ভূ-গর্ভোখিত গ্যাসে হিললিয়াম 
পাওয়া যায়। গ্যাসটা অদাহ ও 
বায়ু অপেক্ষা হাল্কা বলে বেলুন, 
এরোপ্লেন প্রভৃতিতে ব্যবহারের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

হিস্টারেক্টামি _স্ত্রীলোকের গর্ভা- 
ধার ( ইউটারাস 1 ) ব্যবচ্ছেদ; 
গর্ভাধার ( অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উদরস্থ 
যে আধারে ভ্রণ পরিপুষ্ট হয়ে 
হয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয় ) 
কেটে বাদ দিয়ে সন্তান ধারণের 
ক্ষমতা নষ্ট করবার প্রক্রিয়া । “হিস্টার' 
মানে গর্ভাধার সম্বন্ধীয়। 

হিস্টারিসিস _- কোন ভৌত পরি- 
বতণনের পরে কোন বস্তর পূর্বাবস্থায় 
ফিরে আনায় বিলম্ব ; যেমন, স্থইচ 
তুলে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করলেও 
ইলেটি,ক বাতির ফিলামেপ্ট 1 
কিছু সময় লাল থাকে, অপ্রদীপ্ত 
পূর্বাবস্থায় ফিরে েতে কিছু বিলম্ব 
হয়। আবার কোন ইলেকু.ক 
কয়েলের 1 অভ্যন্তরে . রাখলে 
লৌহদণ্ড ষে চৌম্বক ধর্ম প্রাপ্ত হয়, 
কয়েলে তড়িত-প্রবাহু বন্ধ করলেও 
মহা সেই লৌহদগ্টি তার অক্জিত 
চৌম্বক ধর্ম সম্পূর্ণ হারায় না, কিছু 
সময় তার কত্ব থাকে । এই 
অবস্থাকে বলে হিস্টারিসিন ; আর 
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সাময়িক অর্জিত ধর্মের এই স্থিতি- 
কালকে বলে “হিস্টোসিপ পিপ্সিয়ডঃ। 
হিস্টোলজি - জীব-দেহের “পশীতত্ত 
( টিহ্ব 1) সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। 'হিস্টো 
মানে জৈব তত্ত সন্বন্ধীয়। দেছের 
কোথাও সজীব পেশী-তন্ত আহত, বা 
ক্ষতিগ্রত্ত হলে তার হিস্টামিন নামক 
একটি 'আ্ামিনো আলিভ 1 উপা- 
দান হিজ্টাডিন নামক আর একটা 
জৈব পদার্থে ব্ূপাস্তরিত হয়ে যায়; 
আর তার ফলে পেশীর সঙ্গীবতা ও 
কর্মক্ষমতা লোপ পায়। 

হ্প্টা 

গ্লোবিন' সম্পকীয় গবেষণায় খ্যাতি 
অর্জন; জীবদেছে এন্জাইযের 1 
কাধকারিতা সম্পর্কে গুরুত্বপৃণ 
তথ্যাবিফার। জৈব :কাষের জীবন- 
রমায়ন স্বরূপ অক্সিজেন গ্রহণকান্নী 
নৃতন এক এন্জাইম আবিষ্ণীরের জঙ্গো 
1955 খুষ্টাবকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও 
এারীববৃত্তের নোবেল পুরস্কার লাভ। 

হেক্টো হেক্টা -_- এক শত. বা এক 

শতগুণ বুঝাতে বিভিন্ন কথার পৃবে 
ব্যবহৃত হয়) যেমন-হেক্টোমিটার, 
হেক্টাহেড়ন ইত্যাদি । 

হইটস্টোন, স্তার চাল'স _ বৃটিশ | হেগেল, জর্জ উইন্হেল্ম ফ্রেডারিক 
পদার্থবিজ্ঞানী; প্লপেস্টারে জন্ম 
1802 খু", মৃত্যু 1875 খু: । বিভিন্ন 
বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য 
প্রণিদ্ধি; বিশেষত: তড়িতের প্রতি- 
রোধ-শক্তি (রেজিস্টেম্সদ? ) পরি- 
মাপের জন্যে উদ্ভাবিত “হুইটস্টোন 
ত্রিজ' যন্ত্র আবিষ্কারে চিরম্মরণীয়। 
টেলিগ্রাফের 1 বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ও 
ডায়নোমে। 1 যন্ত্রের উন্নতি বিধানে 
অসামান্য দান। 

হুগৌ, ভাঃ থিয়োরেল - সুইডেন- 

বাসী জৈব র্লায়ন-বিজ্ঞানী ; স্টক- 
জন্ম 1903 খৃঃ, অগ্যাপি 

(1960 খুঃ) জীবিত । চিকিৎস। শাস্তব 
অধ্যয়ন; ষৌবনেই পোলিও বোগে 
পদঘ্ধয় শীর্ণ হয়ে বিকলাঙ্গ ; ফলে 
চিকিৎসা! ব্যবসায় ত্যাগ ও জৈব 
রালায়নিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ । 
মাংসপেশীর রঙিন পদার্থ “মাইয়ে!” 
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জার্মান দার্শনিক, জন্ম 1770 খুঃ, 
মৃত্যু 1831 খু: । প্রচারিত দার্শনিক 
মতবাদে কার্প মার প্রভাবিত 
হন; মাক্সীয় ( বস্তত: হেগেলীয়) 
মতবাদে পাশ্চাত্য চিন্তধারায় 
বৈপ্রবিক পরিবত'ন ঘটে । 

হেটারোজেনাস -- যে পদাথের 
বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক ও বন্তধগত 
গঠন একরপ নয়, বিভিন্ন গঠনের 
সংমিশ্রণ মাজ্্র। হোমোজেনান 1 
শব্দের বিপরীত অর্থবোধক। 
“হেটারে।? শব্দের অর্থ “বিভিন্ন” । 

হেপ্ট। -- সপ্চগুণ, বা! "দাত সংখ্যক, 
বুঝাতে বিভিন্ন কথার পূর্বে ব্যবহৃত 
হয়; যেধন--হেপ্টাগন, হেপ্ট্যাঙ্গুলার 
ইত্যাদি। কেপ্টেন হলে! পেট্রো- 
লিয়াম 1 থেকে প্রাপ্ত সাতট1 কার্বন 
পরমাণুবিশিষ্ট একট! বিশেন গঠনের 
তরল হাইডোকার্বন 1। 



হেপাঁটিক 

হেপাটিক -_ শবার্থ হলো "যকৃৎ 
সম্বন্ধীয়” ; যরুতের নীলাভ-লাল বর্ণ- 
বিশিষ্ট। “ভেপাটিক ফিভার' হলো 
যকৃতের দোষে যে জর হয়। 

হেপারিন -- সাধারণতঃ জীবের 
যকৃতে প্রাঙ্ধ এক রকম জব রাসায়- 
নিক পদার্থ; যার আধিক্য ঘটলে 
রক্ত জমাট বাধতে পাবে না। 

হেভি ওয়াটার -- হেভি হাইড্রো- 
জেনকে 1 বলে ভয়েটেরিয়াম 1) এই : 
ডয়েটেরিয়ামের অক্সাইড (1090) 
হলো হেভি ওয়াটার। দৃশ্ঠত: 
সাধারণ জলের (হাড়োজেন 

অক্সাইড, 7720 ) মত এটা একট। 
তরল পদার্থ। হেভিঃহাইড্রোজেনের 
কেন্দ্রীনকে বলে 'ডয়টেরন”। এটা হাই- 
ড্রোজেনের একট। বিশেষ আইসো- 
টোপ, যার আটমিক ওয়েট হলে! 
ছুই; পক্ষান্তরে সাধারণ হাইড্রো- 
জেনের আটমিক ওয়েট? এক। 
বিশেষ এক রকম জটিল ও ব্যয়বহুল 
প্রক্রিয়ার সাহাযষো সাধারণ জলকে 

হেভি হাইড্রোজেন-বিশিষ্ট এরূপ ভারী 
জলে পরিণত কর! যায়। আটমিক 
পাইল 1 যঙ্ত্রে পদার্থের নিউক্লিয়ার 
বিআ্যাকসনের 1 তীব্রতা মন্দীভূত 
করবার জন্মে এই “হেভি ওয়াটার” 
মভাবেটর 1 হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে (হাইড্রোজেন বম্1)। 

হেভি স্পার -- খনিজ বেরিয়াম 
সালফেট, 8890+ ১ সাদা অদ্রাব্য 
কঠিন পদার্থ। একে সাধারণতঃ 
ব্যারাইটস্ বল। হয়। 

370 হেতিসাইড কেনেলি লেয়ার 
পপি িপািসীলীি তি শীল 

হেতিসাইড কেনেলি লেয়ার-_ 
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আয়নো- 
শ্থিয়ার 1 স্তরের একাংশ এই নাযে 
পরিচিত। ভৃ-পৃষ্ঠের প্রায় 70 মাইল 
উধ্বেঁ অবস্থিত এই স্তরে বেতার 

খিজির উ তরঙ্গ ক্রমাগত 
প্রতিফলিত 
হয়ে হয়ে ভূ- 
পৃষ্টের দিকে 
বেকে আসে, বেতীন-হরঙ্গের প্রতিফলন 
তাই বহু দূরবর্তী স্থানেও বেতার-তরক্ 
পৌছান সম্ভব হয়। এরূপ না হলে 
তরঙ্গ গুলে সর্দা খু পথে অগ্রসর 

হয়ে মহাঁশুন্বে চলে যেত, গোলাকার 

ভূ-পৃষ্টের দূরবর্তী স্থানে এদের 
পৌছান কখন সম্ভব হতো না। এই 
হেভিসাইড স্তরের বাঘু-কণিক' 

১চ্চন্া 

1 মাইলে) 
পি 
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আনুশেস গরেছি গতি 

প্্টাটাগিলরোর 

এভাছেউ পৃ ট্রোগোকিসাই 
4 লর্ধোজচ যে 

হেভিসাইড লেয়ার 

আয়নায়িত, বা তড়িতাবিষ্ট থাকার 
ফলেই বেতাব-তরঙ্গের এবপ ধারা- 
বাছিক প্রতিফলন সম্ভব হয়ে থাকে 



হেতি হাইড়োজেন 

এবং চলার পথে তা ক্রমাগত নিচের 
দিকে বেকে আসে, আর ভূ-পৃষ্টের 
দূরবর্তী স্থানে পৌছায়। বাযুমণ্ডলে 
এই হেভিসাইড স্তরের অবস্থান 
অগ্ঠান্ত স্তরের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে 

, চিত্রে দেখান হলে|। 

হেভি হাইড্রোজেন -_ বিশেষ 
গঠনের ভারী হাইড্রোজেন গ্যাস; 
হাইড্রোজেনের একট! আইসো- 

টোৌপ 1, যাঁর বিশেষ নাম হলো! 
'ডয়টেরিয়াম?। সাধারণ হাইড়ো- 
জেনের আটমিক ওয়েট এক। 
কিন্ত এই ডয়টেরিয়াম, বা হেভি 
হাইড্রোজেনের আাটমিক ওয়েট ছুই। 
এবু নিউক্লিয়াস 1 অর্থাৎ কেন্দ্রীনকে 

বলে ভয়টেরন, ষা একট। প্রোটন 1 
কশিক। ও একট! নিউট্রন 1 কণিকার 
সমবায়ে গঠিত হয়। সাধারণ 
হাইড্রোজেনের নিউক্লিঘাসে কিন্ত 
কোন নিউট্রন কণিক1 থাকে ন|। 
সাইক্লোন যঙ্কের লাহায্যে এই 
ডয়টেরনকে সবিশেদ গতিযুক্ত 
করে আযম ভাঙ্গার (ফিসন 1) 
জন্যে প্রয়োগ কর! হয়। আবার 

যাম নামক আর এক রকম 

হেভি হাঁইড্রোজেনও পৃথক কর! 
সম্ভব হয়েছে। এই ভয়টেবিয়াম 
ও ট্রাইটিয়াম উভয়ই হেভি হাইড্রো- 
জেন; যা সাধারণ হাইড্রোজেনের 
আইসোটোপ 1 মাত্র। সাধারণ- 
ভাবে বলা যেতে পারে, মূলতঃ 

এই ছু'রকম হেতি হাইভ্বোজেনের 

ছোমোজেনাস 

নিউক্লিয়ার রিআযাকক্সন ( ফিউলন ) 
ঘটিয়েই হয়ত] “হাইড়োজেন বম? 1 
উৎপার্দন করা সম্ভব হয়েছে। 

হেমূলক -- বিষাক্ত রসযুক্ত এক 
শ্রেণীর উদ্ভিদ। এগুলি চার পাচ ফুট 
উচু হয়, সাদা ফুল ফোটে। সারা 
ইউরোপে ও এশিয়ার কোন কোন 
স্থানে গ্রীম্মকালে জন্মে । 

হেলিকপ্টার _- বিশেষ এক শ্রেণীর 
বিমানপোত; ঘা সোজাস্থজি উপরে 
উঠতে বা নিচে নামতে পারে। এর 
পাখ। উপরদিকে সংবন্ধ থাকে, এবং 

ব্রেডগুলেো! খোলের সমাস্তরালভাবে 

ঘোরে, উপরে-নিচে বাতাস কাটে। 
হেলিকপ্টার বিমানপোত অল্প পরিসর 
স্থানে হ্বচ্ছন্দে অবতরণ করতে পায়ে 

বলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এপ 
এরোপ্লেন যথেষ্ট স্থবিধাজনক। 

হেয়ার সপ্ট -- খনিজ হাইড্রেটেড 
আযলুমিনিয়াম সালফেট নণ্টের 
[12050,)5.18880 ] বিশেষ 
নাম। সাদ ম্ষটিকাকার পদ্দার্থ, 
জলে দ্রবণীয়। 
হেোমোজেনাস- যে পদার্থের গঠন 
সর্বাংশে সর্বত্র একই রূপ; রাসায়নিক 

হিসেবে, ব| গঠন-বৈশিষ্ট্ে যার মধ্যে 
কোথাও কোনরূপ বিভিন্নত। নেই। 
হোমো শের অর্থ “সমান” বা 
একই রূপ । ( হেটারোজেনাস 1) 
হোমোলগ -- একই শ্রেণীর রাসায়- 
নিক গঠন ও অনুরূপ ধর্মবিশিষ্ট 
বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের একটিকে 



হোমোলগাস সিরিজ 

অপরটির “হোমোলগ”, অর্থাৎ সমধর্মী 
বা সমগোত্রীয় পদ্দার্থ বলে; যেমন, 
মিথেন (074) ও ইথেন? 
(0৪176) হলো পরম্পর পরম্পরের 
হোমোলগ কম্পাউগড। 

হোমোলগ।স দিরিজ- এক বা সম- 
গোত্রীয় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের 
শ্রেণী । যে সব পদার্থের রাপায়নিক 
গঠন এ ধর্ম প্রায় একই রূপ, 
কেবল তাদের সংগঠক সমপধায়ের 
মৌলিক উপাদানগুলির পরমাণু 
সংখ্যার বিভিন্নতার জন্যে বিভিন্ন 
রূপ ধারণ করে। প্যারাফিন ? 
শ্রেণীর বিভিন্ন জৈব যৌগিক পদার্থ 
হলে। এরূপ হোমোলগাস, যেমন __ 

মিথেন 1 0]লু+, ইথেন1 0৩. 
০৪ প্রোপেন,০28,079.0০75. 

ইত্যাদি হলে! হোমোলগান শ্রেণীর | 
হোল্মিয়াম_ বিশেষ ছুশ্পাঁপা একটা 
মৌলিক ধাতু ;সাংকে তিক চিহ্ন 77, 
পারমাণবিক ওজন 164, পার- 
মাণধবিক সংখ্যা 67; প্রকৃতপক্ষে 
ধাতুটা একক পরিচয়ে পৃথকভাবে 
পাওয়! যায় নি? বর্ণালি-বি্লেষণ 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে 'বেয়ার আর্থ” 1 
শ্রেণীর খনিজ পদার্থে এর অস্তিত্ব 
পরিলক্ষিত হয়েছে মাত্র। সুইডিস 
বিজ্ঞানী ক্লিভ 1879 থুষ্টাবে এর 
অস্তিত্ব আবিফার করেন। 

স্বাবার প্রোসেস - বামুমগুলের 

নাইট্রোজেন 1 থেকে আমোনিয়া 1 
উৎপাদন করবার বিশেষ একট! 

হামাটাইট 

রাসায়নিক প্রণালী । জমির উর্বরত। 
বৃদ্ধির জনে আমোনিয়া-ঘটিত সার 
( ফার্টিলাইজার 1) প্রস্তুত করবার 

জন্তে এই প্রণালীতে বায়ুর নাইট্ো- 
জেনকে হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংবদ্ধ 
করে আযমোনিয়া তৈরি কর! হয় 
(ফিক্সেমন অব নাইট্রোজেন 1)। 
যান্ত্রিক কৌশলে অত্যধিক চাপে 
নাইট্রোজেন (বাঁযুতে মিশ্রিত) 
ও হাইডোজেন গ্যামের উত্তপ্ত 

সংমিশ্রণকে প্রায় 500 সেট্টিগ্রেড 
উষ্ণতায় উত্তঞ্ধ আয়রন, আযালু- 

মিনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতির অক্সাই- 
ডের সংশিশ্রণের. উপর দিয়ে চালিত 
কর! হয়; এর ফলে ওই হাই- 
ড্রোজেন ও বায়ুর নাইট্রোজেনের 
সংযোগে আমোনিয়। (টানুঃ) 
উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন আযমো- 
নিয়। গ্যাস পরে জলে দ্রবীভূত করে 
'আযামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড' আকারে 
পৃথক করে নিয়ে বিভিন্ন আমো- 
নিয়াম যৌগিক উত্পার্দনের কাছে 
লাগানো হয়। এই পদ্ধতির হাই- 
ড্রোজেন পাওয়। যায় জল থেকে 

এবং নাইট্রোজেন বায়ু থেকে; 
কাজেই এতে আমোনিয়ার উৎ- 

পাদন-ব্যয় পড়ে অতি কম। 

হ্ামাটাইট -__- খনিজ ফেরিক ? 
অক্লাইড, ঢ€১0$; এই খনিজ 

থেকেই বেশির ভাগ ধাতব লৌহ 
নিষ্ধাশিত হয়ে থাকে । 
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হালাইভ - হালোজেন? শ্রেণীর 
থে কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে 
ধাতব বেসের 1 রাসায়নিক মিলনে 

যে-সব“বাইনারি কম্পাউও্ড' 1 উৎপন্ন 
হয়ে থাকে ; অর্থাৎ ষে “কান হালো- 
জেন? যুক্ত সপ্টকেই হাঁলাইড বল। 
হয়; যেমন -বিভিন্ন ধাতব পদাথের 
ক্লোরাইড ব্রোমাইড 1 আয়ো- 

ডাইভ? প্রভৃতি সণ্ট। 
হালে -- বুধ, অথবা! ষে কোন 

ঞ্যোতিষ্বের চারদিকে ষে চক্রাকার 
আলোক-প্রভ। খ!। যায় । সময় 

সময় কোন কোন জ্মোতিক্ষের 
চারদিকে এরূপ একাধিক জ্যোতি: 
চক্রও দৃষ্ট হয়ে থাকে । বাযুমণ্ডণে 
ভাঁদমান জলীয় বাষ্প বা তুষার, 
কণিকার মধ্য দিয়ে জ্যোতিষ্ের 

বিকিরিত আলোকরশ্মি প্রতিপরিত 

(রিফ্র্যাকসন্ 1 ) হয়ে প্রতিদবণের 
সাধারণ নিয়ম নুপারে তারা সম্গভাবে 
বেকে বায়; আর সেই বিচ্ছুরিত 
আলোকের ওইরপ পরিমগ্ডল দৃি- 

গোচর হয়ে থাকে । 

হালোজেনেটেড 

হা।লোজেন -- ফ্লোরিন, ক্লোরিন, 
ক্রোমিন ও আয়োডিন, এই চারটি 
সমগোত্রীয় মৌলিক পদাথকে এক- 
সঙ্গে 'হালোজেন' বলে। এগুলো 
বিভিক্ধ মৌলিক পদার্থ হলেও এদের 
রাসায়নিক গুণ ও ধর্ষের একট। 
পর্যায়ক্রমিক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। 
এই হ্যালোজেন শ্রেণীর প্রত্যেকটি 
থেকে অন্রূপ ধর্মের হালাইড 1 
সন্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে । 
হালোজেনেটেড--যে-কোন একট! 
হালোজেন 1 সংঘুক্ত পদার্থকে বলে 

হাঁলোজেনেটেড' পদার্ধ; যেমন, 
হালে।জেনেটেড বাবার । রাবারের 
সঙ্গে ত্রোমিন, ক্লোরিন বা আয়ো- 
ডিনের রাপায়নিক মিলনে উৎপন্ন 

হয়। বিডির হালোজেন-ঘটিত এক্প 
রাবারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 
যে-কোন হালোজেনেটেড রাবারের 
উপরিভাগ বিশেষ কঠিন ও মহ্ণ 
হয়ে থাকে । কোন ধাতব ঞ্জিনিসের 
গায়ে রাবার এটে লাগাতে হলে 
তাতে ব্রোমিন 1 মিশিয়ে হালো- 
গ্ষেনেটেড কর হয়। 

$ ৮ ০:1৭1125 01912) 

557 8513 04১7০ 

88657 784 



কয়েকটি বৈজ্ঞানিক শব্দের সচরাচর ব্যবহৃত 
সংক্ষেপ ও তার পরিভাষ৷ 

4.0 অল্টানেটিং কারেণ্ট পরিবর্তী-প্রবাহ 
৯৭ আযাব. মোৌলিউট টেম্পারেচার পরম উষ্ণতা! 
86 ০. আটমিক নাম্বার পারমাণবিক সংখ্যা 
4. আটমিক ওয়েট পারমাণবিক ওজন 
0.১, বয়েলিং পয়েন্ট টনাংক 
০.০, (সি. সি.) কিউবিক সেট্টিমিটার ঘন সেট্টিমিটার 
৬ সেটিগ্রেড টেম্পারেচাঁর সেট্টিগ্রেড উষ্ণতা 
00120, কম্সেপ্টে,টেড গাঢ়, ঘন 
০6৪ সেপ্টমিটার গ্র্যাম-সেকেও সেট্টিমিটার গ্র্যা সেকেত 
07 সেন্টিমিটার সেট্টমিটাঁর 
[700 ডাইরেক্ট কারেণ্ট সম-প্রবাহ 
দাম ইলেক্টে ঠমোঁটিভ ফোঁস? তড়িচ্চালক বল 
্ ফারেনহাইট টেম্পারেচার ফারেনহাইট উষ্ণতা 
£ ফুট ফুট 
9 ফুট-পাঁউগ্ু-সেকেও্ড ফুট পাউওড সেকেও 
60 গ্র্যাম গ্র্যাম 
[৫ ডিগ্রি কেলভিন (স্কেল) পরম উষ্ণতামান ডিগ্রি 
1), পাউগ্ড পাউণ্ড 
190. ল্যারটিচিউড অক্ষাংশ 
1028, লঙ্গি চিউড দেশাস্তর, দ্রাঘিম। 
[902 মিলিমিটার মিলিমিটার 
10061) মিলিগ্রাম মিলিগ্র্যাম 

015 মীইলস পার সেকেও্ মাইল প্রতি সেকেও 
00, 0, মেট্টিং পয়েপ্ট গলনাংক 
9.2, 59, 58 স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আপেক্ষিক গুরুত্ব 

9, 0 স্কোয়ার মাইল বর্গ মাইল 
9৫. 50 স্কোয়ার ইয়ার্ড বর্গ গজ 
06100, টেস্পারেচাঁর উষ্ণতা 

আঃ ওয়েট ওজন 



পরিশিষ্ট 

মৌলিক পদার্থের তালিক। 
[ সাংকেতিক চিহ্ন, আটমিক নাম্বার, আটমিক ওয়েট ] 

নাম সীংকেতিক চিহ্ন আযাটমিক নাগ্থার আ্যাটমিক ওয়েট 

অক্সিজেন 0 ৪ 1600 

অস্মিয়াম 0$ 76 19020 

আযাক্কিনিয়াম 45০ ১9 22700 

আঁ্টিমনি ৩৮ 5] 12176 

আযমিরিসিয়াম 40 95 24100” 

আযালুমিনিয়াম 4] 15 2698 

আর্সেনিক 48৪ 33 7491 

আর্গন & 18 3094 

আযস্টেটাইন 4৬0 ১১ 21000 

আবিয়াম চা 68 16720 

আয়রন ঢ০ 26 9585 

আয়োডিন ] 93 12691 

ইউরোপিয়াম ন্ 63 1520" 

ইটাবিয়াম খু 70 17304 
ইটিয়াম খু 39 8892 
ইউরেনিয়াম যয 92 23807 

ইত্ডয়াম 1 49 11476 

ইৰিডিয়াম [ 77 19310 

উলঙ্কাম (টাংস্টেন ) 74 18392 
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নাম 

কপার 

কারন 

কোবপ 

ক্যাড মিয়াম 

ক্যালসিয়াম 

ক্যালিফোনিয়াম 

কুরিয়াম 

ক্লোরিন 

ক্রিপ্টন 

ক্রোমিয়াম 

গোল্ড 

গ্যালিয়াম 

গ্যাভোলিয়াম 

জার্মেনিয়াম 

জিঙ্ক 

জির্কোনিয়াম 

জেনন 

টাবিয়াম 

টিন 

টিটানিয়াম 

টেক্নেসিয়াম 

টেলুরিয়াম 

ট্যাণ্টেলাম 
ভিল্প্রোসিয়াম 

থলিয়াম 

মৌলিক পদার্থের তালিক! 

সাংকেতিক চিহ্ন 

গা 

০ 

0০০ 

০৫ 

0৪ 

৬) 

(107 

0] 

| 

০ 

£0 

(38 

3৫ 

আযটমিক লাগার 

29 

6 

27 

48 

20 

98 

96 

17 

36 

24 

79 

31. 

64 

32 

30 

40 

54 

65 

50 

22 

43 

52 

73 

66 

৪1 

আটমিক ওয়ে 

0554 

1201 

5894 

1124] 

49108 

24600* 

24200 

35146 

83180 

5201 

19720 

6972 

15690 

7260 

6538 

9122 

13130 

19920 

118 70 

4790 

99'00* 

127 6] 

18088 

16246 

20439 



নাম সাংকেতিক চিহ্ন 

থুলিয়াম ঢা) 

থোঁরিয়াম শা) 

নাইট্রোজেন 1৮ 

নিকেল ৰা 

নিয়ন টব 

নিয়োডিমিয়াম ও 

নায়োবিয়াম 1 

নেপচুনিয়াম বিচ 
পটাসিয়াম বৃ 

পোলোনিয়াম [০ 

প্যালাডিয়াম ঢ0 
প্রযাটিনাম ৮ 

প্রটোনিয়ায় ঢ৪ 

প্রাসিওডিমিয়াম 1 

প্রোটোআ্যারকঈনিয়ামা 72 
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পরি শিষ্ট ১79 

নাম সাংকেতিক চিহ্ন আযাটমিক নাম্বার আাটমিক ওয়েট 

হোল্মিয়াম ০ 67 16494 

হাফ নিয়াম লে? 72 17860 

উপরোক্ত তাঁলিকাঁয় * চিহিিত মৌলিক পদার্গুলোর আটমিক ওয়েট 

দচক সংখ্যায় ওইগুলোর সবচেয়ে স্থায়ী আইমোটোপের 1 মাস্-নাধার, ব 

াইসোটোপিক ওয়েট? প্রকাশিত হয়েছে । 

রেভিও-আ্যার্ ক্রভ এলিমেন্ট 

[ নাম ও আাটমিক নাম্বার ] 

সামান্য বেডিও-আযার্টিভ মৌলিক পদার্থ হলে হ পটাসিয়াম 19, রুবি- 
ভিয়াম 37, সিজিয়াম 55, বিস্মাথ 8337 আর বিশেষভাবে রেডিও-আ্যা কভ 

মৌলিক হলে! ; টেক্নেসিয়াম 43, পোলোনিগ়্াম 84, আাস্টেটাইন 85, 
র্যাডন ১6, ফ্রান্সিয়াম 89, রেডিয়াম ৪৯, আর্নিয়াম 89, থোরিয়াঁম 90, 
প্রোটোআ্যাকনিয়াম 91, ইউরেনিয়াম 92, * নেপচুনিয়াম 93, প্রুটোনিয়াম 
94, আযামিবিসিয়াম 95১ কুরিয়াম 9০, বার্কেলিয়াম 97, ক্যালিফোপিয়াম 98. 

* উপরোক্ত তালিকায় ইউরেনিয়ামের পরবর্তাঁ এলিমেন্ট ছয়টিকে বলে 
ট্রান্সইউরেনিক 1 এলিমেন্ট | 

রেয়ার-আর্থ এলিমেপ্ট 

[ নাম ও আটমিক নাস্বার ] 

স্কযা্ডিয়াম 21, ইটি য়াম 39, ল্যাস্থেনাম 57, সিরিয়াম 58, প্রানিওডিমিয়াম 
59, নিগডিমিকাম 50, প্রোমেথিয়াম 51. স্তামারিয়াম 62, ইউরোপিয়ান 53, 
গ্যাভোলিনিয়াম 64, টাবিয়াম 65, ভিশ্প্রোসিয়াম 66, হোল্মিয়াম 67, 
আবিয়াম 68, খুলিয়াম 69, ইটাবিয়াম 70, লুটেসিয়াম 71. 

০০০০০০০২৪৫০ 



মৌলিক পদার্থের পর্যায় সরী 
( পারমাণবিক সংখ্যার ক্রম অনুসারে ) 

0 ] 
| ] 2 3 

এ ূ প্র ৯ ৪ ঢ 0 ৪ ১ 

প্রথম, হম্ব 1. ৫ 4 5 
ৃ | হাইডোজেন দিলা নগদ .. .. বেরি... বোর ঃ 7 
দি 10 [11 121... 13 
৪ |." নিয়ন সোডিয়াম... +” ( *" ম্যাগ্লেসিয়াম। ত্যালুমিনিয়াম 

(ক) | 18139. 20 2] রী 
প্রথম, দীর্ঘ আগ্গন : পটাসিয়াম ক্যালসিয়াম ... | স্ব্যাডয়াম 

থ | 29 30 31 
র 1, কপার [৮ জিঙ্ক গলিয়াম 

(ক) | 36 ৰ 37 ..১ 138. ০,139 ৬০ 
দ্বিতীয়, দীর্ঘ ক্রিপ্টন : কবিডিয়াম | ষ্রন্সিয়াম ইচিয়াম 

খ) ৃ 47 48 49 

হিরন 1... মিল্ভীর : "ক্যাড িযাম। ** ইতিয়াম 

(ক)! .. 54155৮৮1156 শান ও 
তৃতীয়, দীর্ঘ : জেনন ! সিজিয়াম | বেরিয়াম রেয়ার আর্থ 

খ। ূ ূ 79 80 8] 

এ 1৮৮ গোল্ড | '* মার্কারি | ৮. ধলিয়াম 

পানী 86: 8? 188. 189 রী 
চতুর্থ, দীর্ঘ যান : ফ্রাঙ্গিয়া রেডিয়াম আ্যর্টিনিয়াম 

ূ ূ 

2] স্বাখিয়াম ও 39 ইটিয়াম ছাঁড়া 'রেয়র আর্থ' ধাতু হলে! 57 ল্যান্বানীম, 58 সিরিয়াম, 
59 প্রীসিওডিয়াম, 60 নিওডিমিয়াম, 61 প্রোমেধিয়াম, 62 শ্তামারিয়াম, 63 ইউরোপিয়ীম, 
64 গ্যাডোলিনিয়াম, 65 টাবিয়াম, 66 ডিস্প্রোসিয়াম, 67 হৌল্মিয়াম, 68 আধিক্লাম, 
69 খুলিয়াম, ?0 ইটাবিয়াম, 7] লুটেসিয়াম ৷ আবার 93 নেগ ছুনিয়াম প্রভৃতি ট্রান্সইউরেনিক 
মৌলিকগুলিও 'রেয়ার আর্থ শ্রেণীর বল যায়; এগুলি আবার বিশেধ রেডিও-আযার্টি ভও বটে। 



মৌলিক পদার্থের পর্য্যায় সরণী 
( পারমীণৰিক সংখযার ক্রম অনুসারে । 

রি 
৪. ৃ ৪ 

রা ৪ রর 

নাইট্রোজেন 1... অক্রিজেন (++ ক্লোরিন: 

রর 16 17 

ফস্ফরাস | .. দালফার ক্লোরিন, 

23... 24 25 5126 হা 2 

ভ্যানাডিয়াম | ক্রৌমিয়াম মাগ্রেমিয়াম আয়রন কোবণ্ট নিকেল 

33 34 5 

., আদে নিক ; .* মেলেনিয়াম বোমিন 

ক এ: ভা 8 34 

নিয়োবিয়াম ০০: টেধ্নেসিয়াম কে রেডি পালা- 

5] 92 53 নিয়াম যাম ডিয়াম 

আটিমনি .. টেবুরিয়াম আয়োডিন 

রা রা 7৪. 

ট্যান্টালামা টাং্ঠন রেনিয়াম অন্মি- ইরি- ল্ীটি- 

৪3 84. 85 ' য়াম ডিয়াম নাম 

বিপমাথ |... পোলোনিয়াম ,. আই্টেটাইন : 

90 91 92 93 94 95. 96 9 98 

থোরিয়াম. প্রোটো। . ইউরেনিয়াম "* টো, আযামেরি। কুরি- বার্কেলি- ক্যালি- 

আক্টিনিয়াম 1... নেগডুনিয়া শিয়াম সিয়াম ' ঘাম যাম ফোনিয়াম 

সুদ রেডিও-আ্যার্টিভ মৌলিক হলে! [9 পটামিয়াম, 37 রুবিডিয়াম, 55 সিজিয়াম। 

হলে। 84 প্লটোনিয়াম, 86 র্যাডন, 87 ফালিয়াম, 
83 বিস্মাধ; আর তীব্র রেডিও-আ কটভ 

88 রেডিয়ান, 89 আঁ 
93 নেগচুনিয়াম 
এগুলিও বিশেষ রেডিও-আ্যাঁ 

প্রভৃতি ট্রান্স 
উনিয়াম, 90 ধোরিয়!ম, 91 প্রোটোত্যা কঈনিয়াম, 92 ইউরেনিয়াম | 

ইউয়েনিক মৌলিক গুলিকে 'রেয়ার আর্থ' শ্রেণীর বলা যেছে পারে। 

টত বাঁতেওজ্িয় মৌলিক পদার্ঘ। 



382 বিভিন্ন শতি-তরঙ্গ 

বিভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও গতি 

আলোক-তরঙ্গ 2 

দৃশ্য আলোকের (লাইট 1 ) তরপ্-দৈর্ঘ্যের সীমা মোটামুটি হিসেবে 
(বেগুনি বর্ণের) 4১৮ 10-৪ সেন্টিমিটার থেকে (লাল বর্ণের ) ৪৯৮ 10-8 

সেন্টিমিটার ধরা] যেতে পারে। সাদ আলোকের সংগঠক প্রধান সাতটা 

বর্ণের ( স্পেক্টম 1, স্পেক্টণাম কালার 1 ) বিভিন্ন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের 
পরম্পর পার্থক্য স্থনির্দিষ্টরূপে নির্ধারণ কর! সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন 
বর্ণের আলোক-তরঙের দৈর্ঘ্য-সীম। নিম়্ে দেওয়া! হলে! £ 

আলোক-তরঙগ্গের দৈর্ঘ্য “আ্যাঙ্গস্টম' এককে (4. 0.) পরিমিত হয়) 

] /৯,0.-10-৭ অর্থাৎ '00000001 সেন্টিমিটার 

লালবর্ণের রশ্মির 7800 &. 0. থেকে 6400 &. 0, 

কমলা « » 94090 &. 0. » 5900 &. 9. 

হল্দে »॥ *» 59009 £, চে. » 5500 &. 9 

সবুজ » » 5500 4. 0.৮ 49090 &. 9. 

নীল », » 4900 &. 0. » 4600 &. 0. 

গাঢনীল » 4600 4.0. 4300 &. 0. 

বেগুনি »। 4900 &. 0. » 3800 &. 0. 

[7800 &,0. -800 ৮ 10-৪সেন্টি মিটার 

-৮ 800 ১৯৫00000001 সেটিমিটার 

»৮000078 সেন্টিমিটার ] 

আলোক-তরজের গতি প্রতি সেকেও্ডে প্রায় 29978 1019 সেন্টিমিটার 

186,326 মাইল। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহের 

ফলে আলোক, বেতার, এক্স-রশ্মি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে । এগুলোর 

তরজ-নৈর্ঘা পৃথক; কিন্তু গতি'সকলেরই: মোটামুটি সমান। 
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একস-রস্মি 3 

এক্স-রশ্মির তরঙ্গ আলোক-তরঞ্গ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর। এর তরঙ্গ- 

দৈর্ঘ্যও স্থনির্দিষ্ট নয়; একটা নিদিষ্ট দৈর্ঘ্যমীমার মধ্যবর্তী বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘোর 
সকল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গই এক্স-রশ্মি নামে অভিহিত। মোটামুটি হিসেবে এই 

সীমা হলে! 10-6 সেন্টিমিটার থেকে 10-9 সেন্টিমিটার ; এর মধ্যবর্তা সকল 

দৈর্ধোর তরঙ্গগুলোই এক্স-রশ্রি। 

গামা-রশ্মি ঃ 

গামা-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক্স-রশ্মি অপেক্ষা ক্ষদ্রতর? প্রায় 10-৪ সেটি- 

মিটার থেকে 10-:9 সেট্টিমিটার ঠর্ধ্যের তড়িৎতচুম্বকীয় তরল গুলে! গাঁমা-রশ্মি। 

রেডিও তরঙজ 2 

রেডিও ব। বেতার-তরঙ্গ স্ৃবৃহৎ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ 

প্রবাহের ফলে স্য্টি হয়। বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় এক সেন্টিমিটার থেকে 

20,000 মিটার পর্ষস্ত হতে পারে। সাধারণতঃ সামান্য টর্ধোর ক্ষুদ্র বেতার- 

তরঙ্গ গুলে র্যাডার যন্ত্রে বাবহৃত হয়। রেডিও স্টেশন থেকে সাধারণতঃ 10 

মিটার থেকে 10.000 মিটার পর্ধস্ত দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন রেডিও-তবঙ্গ বিক্ষিধ 

হয়ে থাকে । এর মধ্যে 10 থেকে 100 মিটার পের্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ গুলোকে বলে 

সর্ট ওয়েভ ; 100 থেকে 1000 মিটারের গুলোকে বলে মিডিরাম ওয়েন্ , 
আর 1000 থেকে 10,000 মিটার দৈর্ঘোের তরঙ্গ গুলোকে বলে লঙ ওয়েন্ড। 

শব্ধ-তরজ £ 

বিভিন্ন ইলেক্টে ম্যাগ্েটিক 1 , অর্থাৎ তড়িৎ-চুম্বকীয় তরজ (যেমন আলোক, 
বেতার, গামারশ্থি প্রভৃতি) সম্পূর্ণ শৃন্তস্থানে, অর্থাৎ কোন বন্ত-মাধ্যম ব্যতীতই 

প্রবাহিত হতে পারে। শব্খ-তরঞ্ত কিন্ত কোনরূপ বস্তর মাধ্যম ব্যতিরেকে 
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পরিচালিত হতে পারে না; কোন বন্তর দ্রুত কম্পনের ফলে (সাউ্ড 1 ) 

সংলগ্ন মাধ্যম পদার্থে লঙ্গিটিউডিন্যাল আকারের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে শকের 
হ্যতি হয়েথাকে। এর কম্পন-সংখ্যা (ফ্রিকোয়েন্সি ) সেকেণ্ডে 30 থেকে 

3000 পর্ধস্ত ছলে উৎপন্ন শব মানুষের শ্রতিগোঁচর হয় ( অভিবিলিটি- 

লিমিট 1 )। শব্ধের গতি মাধ্যম-পদার্থের বিভিন্নতা ও তাপ-বৈষম্যের 

ফলে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। সাধারণ বামুমণ্ডলীয় তাপ ও চাপে (এন. 

টি. পি 1 )বাযুব মাধ্যমে শবতবঙ প্রতি সেকেণ্ডে 1120 ফুট, বা 331” 

মিটার গতিতে 'প্রবাছিত হয়; প্রতি ঘণ্টায় প্রায় 760 মাইল। 

বিভিন্ন মাধ্যমে শব-তরঙলের গতি 

( গ্রাতি সেকেণ্ডে, মিটার এককে ) 

গ্যানীয় মাধ্যমে কঠিন ও তরল মাধ্যমে 
(এন. টি. পি) ( 20” সেষ্টিগ্রেড ) 

বাযু...... -....০*০*০৭ 3317 ভি: 45055785 1457 

কার্বন ডাইঅক্সাইভ.*' '.259 আলকোহল:'.'- - "1210 

হাইড্রোজেন "৮1262 আযলুমিনিয়াম''.. *** 5100 
অব্সিজেন.........**.০১, 316 আয়রন-.............. 5000 

কোল গ্যান.'.......**.* 490 প্াটিনাম':."*.""" 2700 



গলনাংক, স্ফুটনাংক ও স্পে্সিফিক হিট 
( কয়েকটি সাধারণ মৌলিক পদার্থের ) 

সাধারণ অণ্ডলীর চাঁপে 

(1 রা ূ রিড 
পদার্থের নাম ₹101325 বার) (গ্র্যাম/সে্টিমিটার/কালোরি ) 

গলনীংক ; স্ফুটনাংক উষ্ণতার-স্তর ূ স্পেসিফিক 

(ডিত্রি সেটটিগ্েড) (ডিত্রি সেটিগ্রেড)(ডিথি সে্টিগরেড)। হিট 

আযলুমিনিয়াম 657. । 1900 | 12 217 
আয়রন 1530 1 2450 | 181 “113 
আয়োডিন 113 1844 9:98 11054 
কার্বন 3500 4200 ' 11 ৰ 160 
কপার 1083 2310 | 151 093 
ক্যালনিয়াম 810  . 1170 | 2 1 1149 
গোল্ড 1063 . 2539 17]. 1021 
জিস্ক 418 918 20 40924 
টিন 222 2270 20 | 054 
টাংস্টেম 3360 3700 201 1! 034 
মার্কারি _38+8 356" | 20 [0333 
ম্যাগ্নেলিয়াম 651 4129 171 1247 

লেড 327 1620 20]. 1; 0305 
সিলভার 960 1955 151] 1 1056 

সোডিয়াম 975 827 0. "283 
অক্সিজেন _219 1 -1829 1 -200 | 35 
আর্গন -188  ; 186 - 1 - 
নাইট্রোজেন _2105 | -1957 | -208 1 028 

নিয়ন _ 24867 | -2459 টি টি 

হাইড্রোজেন _259 2527 1 5253 6'0 

প্রাটিনাম 1773 3910 151 0322 

পটালিয়া্ 625 769 56 19 

25 
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কয়েকটি মৌলিক পদার্থের ডেন্সিটি 
(কঠিন ও তরল পদার্থ) 

নিম্নলিখিত মৌলিক পদার্থ গুলোর ডেন্সিটি1 মোটামুটি হিসেবে সাধারৎ 
উষ্ণতায় (17 থেকে 23” সেট্টিগ্রেড ) প্রতি ঘন সেট্টিমিটারে ও গ্র্যাম এককে 

প্রদত্ত হয়েছে ; কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্ঠ বিশেষ উঞ্ণত। উল্লেখ করা হয়েছে । 
বিভিন্ন কারণে পদার্থের ডেন্সিটির কিছু কিছু তারতম্য ঘটে থাকে । 

ডেন্সিটি ূ ডেন্সিটি 
৪ গ্রাম / সি. সি ূ রথ | নাসিনি। সি. 

আযালুমিনিয়াম 270 টিন 29 
আযাট্টিমনি 662 টাংস্টেন 1930 
আর্েনিক 579 ম্যাগনেসিয়াম ৃ 174 
আয়োডিন 495 ম্যাঙ্গানিজ 739 
আয়রন (বিশুদ্ধ। | 7:86 মার্কাঝি 13561 15 
কপার 8'93 নিকেল 8'90 
ক্যালসিয়াম 1:55 / 29০ |; নাইট্রোজেন "791-_ 196, 
ক্রোমিয়াম 710 (তরল ) 
ক্লোরিন (তরল) ] 249/0 লেড 1137 
গোল্ড 19:32 মিলভার 10:50 
জিঙ্ক | প্র0 0] সিলিকন ৷ 230 
পটাসিয়াম (186 সোডিয়াম 97 
প্্যাটিনাম ৷ 21:50 হাইড্রোজেন । 107 (ক্ষুটনাস্ধে 
অক্সিজেন (তরল) | 1'27/- 235০ (তরল )। 

কয়েকটি সাধারণ যৌগিক পদার্থের ডেন্সিটি 

গিসারিন 126 | আয়রন, কাস্ট | 21-77 
ম্যাস (সাধারণ) [| 24--26 1. » বট . 218-779 
টার্পেন্টাইন 87 | সিল ৷ 77779 
জল (০9 99987 ; পেল ।6৪--2 
” (4) 100000 | বরফ (০) 19168 
* (2০০) 99823 ূ 



কয়েকটি গাঁসীয় পদার্থের ডেন্সিটি চু 

কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থের ডেন্সিটি 

প্রতি লিটারে (1000:028 সি. সি.) গ্র্যাঙ্ম এককে ডেম্সিটি দেওয়। 

হলো; উষ্ণতা 0* লেট্টিগ্রেড, চাপ 760 মিলিমিটার, অথাৎ 

এন. টি. পি. অবস্থায় । 

ডেন্সিটি ডেন্সিটি 

০, (গ্রযাম/প্রিটীর) ৬৪ ( এাণাম/লিটার ) 

বাঁধু 12928 নাইট্রোজন, টি 12507 
মামোনিয়া, বাঃ 07708 মিথেন, 07 0716? 
অক্সিজেন, 0৯ 14290 হাইড়োজেন, নঃ 00899 
আর্গন, &. 17809 হাইড়োক্লোবিক 
কার্বন ডাই- আসিড, [701] 16390 

অক্ঞাইড, 005 19968 হাইড়োজেন 
ক্লোরিন, 012 32200 সালফাইভ, াঃ$৩ 15390 
ক্রপউন, 16 36800  হিলিয়াম, [76 01785 
জেনন, 6 5:8500 ক্রোমিন, 812 71390 
নিয়ন, বত 0:9000 ফ্লোরিন, চাও 16900 

বিভিন্ন উঞ্ণভায় জল ও পারদের ডেল্সিটির তুলন। 

উষ্ণতা জল পারদ 

(ডিগ্রি সে্টিগ্রেড ) (গ্রাম / সি. পি.) (গ্র্যাম / সি. সি.) 

0 99987 13595] 
4 100000 সে, 

10 99970 13:5704 
50 '98804 134725 
100 95835 93518 

০০০০ 0 



ক্রিজিং মিক্শ্চার 
নির্দিষ্ট অন্ুপাঁতে কোন কোন পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে উষ্ণতা সবিশেষ 

হাস পায়। এরপ মিশ্রণকে বলে “ফ্রিজিং মিকৃশ্চার' ; বাংলায় বল। যায় 
হিমায়ী-মিশ্রণ। এরূপ কয়েকট। মিশ্রণের তালিক। নিয়ে দেওয়৷ হলো; 
এর গ্রথম ও দ্বিতীয় সতস্তে মিশ্রণীয় পদাথের নাম ও অনুপাত, তৃতীয় স্তন্তে 
পদ্ার্ঘগুলোর প্রাথমিক উষ্ণতা এবং চতুর্ স্তস্তে মিশ্রণের পরে উদ্ভূত নিম্নতাপ- 
চক উষ্ণত। “ডিগ্রি সেপ্টিগ্রেড' স্কেলে দেখান হয়েছে £ 

| 7 2 
পদার্থ ও অনুপাত পদার্থ ও অনুপাত প্রাথমিক উ্তা 2 

255 সী পপি শাপপপীকপাপিপিতশি তা প্পীপীপশী 7 পি শশী পপ পিপি পপ পাশে ও 

আমোনিয়াম ক্লোরাইড | জল, 
8501, 30 | 1850, 1001 193 -5'] 

পটসিয়াম আয়োডাইভ । জল, 
তা, 140 | 750১ 100 | 103 -11 

আযামোনিয়াম ফ্লৌরাইড চুণিত বরফ 
বান ।01, 25 100 1 _1 -15'4 

খাস্ভ লবণ, 1২৪0, 331 » 1001 -_] -21"3 
জলীয় সালফিউরিক 
আযসিড, 75১0$+ 750 ৮:89 -25'0 

(661 % [550+) 1 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড 
ও জল, 02015+67750, ] | » 611 0 _39'0 

5, 2১ 1 ৯ "70 0) 9410 

ঠ$ ৪ ] ফি 8] 0 400 

আলকোহুল, 0৮7807907)| কার্বনডাইঅক্সাইভ, 
005 (কঠিন) | ** 720 

ক্লোরোফর্ম, ০130158, রী ৭ 270 

ইথার, (0975)90, টা % ত্ঃ 770 

সালফার ভাইঅক্জাইড, 
5099 তের়ল)। « & রঃ - 820 



সৌর পরিবার সম্পকীয় তথ্যাদি ১১9 

সৌর পরিবার সম্পকী় বিভিন্ন গ্ভাভব্য তথ্যাদি 
1 0 (কিলোমিটার ) » 1093-61] গজ 

] 7£ (কিলোগ্র্যাম ) -2204622 পাউও 

| সুধ থেকে ! নিরক্ষীয় | হুধ পরিভ্রমণ 

গ্রহের নাম! গড় দুরত্ব | ব্যাস ৷ কাল বেছর) (10৭, আবর্তন 

09 0) (8:00) নব: 

মার্কারি 5785 50099 : 8797 

ভেনীন ; 10811 12400 1 22470 

আর্থ 14946 12756'61 36526 

মার্ম 2277 6783 ূ 68698 
৷ (৭ বছর 
৷ 322 দিন) 

জ্রপিটার 7776 : 142600 11 বছর 
314 দিন 

স্যাটার্ণ 14260 1 119000 ৷ 29 বছুর 
| ৷ 167 দিন 

ইউরেনাস 28683 ! 51500 84ব.5 দিন 

নেপচুন 44943 1 49900 164 বছর 
' 288 দিন 

ত্য ]1392% : -- 
105 

চন্দ্র _7:1:3478 ১»: 

মাস্ (ওজন) | নিজ কক্ষে উপগ্রহ 

সংগ্য। 

[£10) কাল ূ 

0312 -- 0 

49 30 ঘণ্টা . 0 

60 [23ঘ.56মি.! 1 
টি 065 124ঘ. ও7মি ' 

23 সে. 

19014 9ঘ. 50মি. 9 

56818 
10ঘ. 1এমি. 10এবং 

3 বলয় 

877 10ঘ. 45মি.. এ 

103 15ঘ. 48মি.. ] 
| হি 

1984% 25 দিন 
1059 ! 91 ঘ. 

7136১ 127দি.7ঘ. 
1022 143মি 1]সে 

(চান্দ্র মাস) 
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বায়ুমণ্ডলের উপাদান 

সমুদ্রতলের উচ্চতায় (45” ল্যাটিচিউড) অবস্থিত বাধুম্নগুলীয় স্তরে ওজনের 

শতকর] হিসেবে সংমিশ্রিত বিতিন্ন গ্যাসীয় উপাদান £ 

%ওজন হিসাবে %ওজন হিসেবে 
নাইট্রোজেন-- 755 নিয়ন- ৪:4৯ 10- 
অকব্সিজেন-- 232 জেনন-- 3১৫10-6 

আর্গন-- 0:92 হিলিয়াম--  7১৯10-5 
কার্বন ভাইঅক্সাইভ -.0:3 হাইড্রোজেন ?১৯10-৫ 
ক্রিপটন- 14৯10-€ 

বিভিষ্প আকারবিশিষ্ট পদ্দার্থের আয়তন : 
গোলাকার -- এমা৪/3 চতুক্ষোণ -- 101 
নলাকার -- প্2]) সমবাহু চতুক্ষোণ -- 15 

(কিউব) 
ঘন (সলিড) কোঁপাকার-- ঠা 21 

উল্লিখিত স্ত্্রগুলিতে পদার্থটির দৈর্ঘ্য 1, প্রস্থ ৮, উচ্চত1 1), ব্যানার্ধ ; এবং 
2" 31416 ধর হয়েছে। 

আয়তনের বর্গ পরিমাণ 
144 বর্গ ইঞ্চি -.. 1] বর্গফুট  -* 92903 বর্গ ডেসিমিটাঁর 
9, ফুট ৮ 1] গজ ৮ 08361 », মিটার 

304 », গজ - ] পোল -" 25293 ১ মিটার 
40 » পোল 1 রুূড _- 10117 একর 

4রুড ০5 ] একর ৮ 040468 হেক্টাএকর 
640 একর - 1] ব্গমাইল -:25900 হেক্টাএকর 

কয়েকটি গ্রবক রাশি 

(পাই) -3:1415927 1] বেডিয়ান -” 57'29578 ডিগ্রি 
বাঃ স্" 98696044 ]০ (ডিগ্রি) -0'01745329 বেডিয়ান 

1/ম স্প 0'3183099 

1 ( মিউ ) মাইক্রন "৮" 10-5 মিলিমিটার 
£&৯, [0 (আ্যাজস্টম ইউনিট ) "৮ 10-5 সেন্টিমিটার 
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বিভিন্জ একক পরিবত “নের সহজ কৌশল £ 

ইঞ্চিকে সেষ্টিমিটার করতে 5 দিয়েগুণ করে 2 দিয়ে ভাগ; 
সেন্টিমিটারকে ইঞ্চি $) 2) 9১ 99 ৯) 5 29 99 1 

পাউগ্ডকে কিলোগ্রাম) 11, ১১5 9০ ৯7 
কিলোগ্রযামকে পাউও্ড,, 5, ১1] 5 ৮5 
লিটারকেঃগ্যালন ১ 50 ১, ৯ ]] ১১৮, 
গ্যালনকে লিটার ১» ]1] ১, ১১ ১১50 ৯» 9: 
সেষ্টিগ্রেড ডিগ্রিকে ফাবেনহাইট ডিগ্রি করতে 

9 দিয়ে গুণ করে 5 দিয়ে ভাগ করে 32 যোগ; 
ফারেনহাইট ডিগ্রিকে সেটিগ্রেড ডিগ্রি করতে 

বিয়োগ 32, তারপরে 5 দিয়ে গুণ করে 9 দিয়ে ভাগ। 

ভিটা ১৪৯ সি? 2 

০0০ 

বিভিন্ন একক পরিবত'ন 

দৈর্ঘ্য £ 

] ইঞ্চি» 254 সেন্টিমিটার 1 মিটার - 10 ডেসিমিটার (0)+) 

] গজ -"0'914399 মিটার » 100 সেন্টিমিটার (010. ) 

] মাইল - 16093 কিলোমিটার -1000 মিলিমিটার (0000.) 
_39 37 ইঞ্চি." 1094 গজ 

10 মিটার (107) -*] ডেকাঁমিটার (000) 
100 » » স্! হেক্টোমিটার ([210.) 

1000 , ,, - 1 কিলোমিটার (809-) 
»" 06214 মাইল 

ওজন ঃ 

4” সে্টিগ্রেড উষ্ণতায় 1 ঘন সেপ্টিমিটাঁর (০.০.) বিশুদ্ধ জলের ওজন 

ধর। হয়েছে 1 গ্র্যাম £ 

1 গ্রযাম ৮ 0:035 আউন্স 1 গ্রেন -৮0:064799 গ্রাম (6০৪) 

1000 গ্রাম ৮ ] কিলো গ্র্যাম ] আউন্ল "235 গ্র্যাম 

-৮ 2205 পাউও 1] পাউও্ড "0:453592 কিলোগ্রাম 
টন -৮1016 কিলোগ্র্যাম (0061) 
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আয়তন ঃ 

4” সেট্টিগ্রেড উষ্ণতায় 760 মিলিমিটার বায়ুমণ্ডুলীয় চাঁপে 1] কিলোগ্রাম 
বিশুদ্ধ জলের আয়তন 1 লিটার : 

1 লিটার _ 1000'027 ঘন সেন্টিমিটার (০. ০.) 
-"1'000027 ঘন ডেলিমিটার (00. 070.) 
3381 আউন্স ( ফুইড )-- 1816 পাইণ্ট 

1 গ্যালন _ 4545963 লিটার 
1] ঘন ইঞ্চি --16387 ঘন সেট্টিমিটার € ০.০. ) 
1 ঘন মিলিমিটার -0.999972 ঘন সেন্টিমিটার 

উঞ্চতা 2 

উষ্ণতা পরিমাপের সেণ্টিগ্রেডে ও ফারেনহাইট স্কেলে জলের হিমাঁংক 

যথাক্রমে 0০ ও 3” £ স্ফুটনাংক বথাক্রমে 100০ ও 212 $ সুতরাং 
এই সমান তাপীয় ব্যবধান সে্টিগ্রেড স্কেলে 100 এবং ফারেনহাইট স্কেলে 

180” ছবে। কাজেই 1” ফারেনহাইট -. 100/180, অর্থাৎ 5/9 সেটটি গ্রেড 

ডিশ্তি। এভাবে ওর ষে কোন একক থেকে অপর এককে নিয়লিখিত 

স্ত্রাসারে সহজেই উষ্ণতার মান পরিবর্তন করা যেতে পারে £ 

চ” 75: 9/5 (0০০) + 32 

€০০-৮:5/9 €( হা” 32 ) 

এরূপ হিসেবে £ 

০০ ূ ০ ৷ ০০ 

0. | 32 ূ 20 
5 41 | 25 [ রর 

৪8 46" | 30 | 86 
10 50 ূ 50 | 122 
15 59 ! 100 )0__ 212 

উষ্ণতা পরিমাপের একক হিসেবে সেট্টিশ্রেড ও ফারেনহাইট এককই ও ফারেনহাইট এককই 
সমধিক প্রচলিত ; রুমার স্কেলের ব্যবহার তেমন নেই। 



বিভিন্ন সংখ্যার বর্গমূল ও ঘনযূল 39১ 

বিভিন্ন সংখ্যার বর্গমূল ও ঘনমূল 

বর্গমূল ঘনমূল 
(স্কোয়ার রুট ) (কিউব রুট ) 

1 শ্শ 1009 ] 1009 

2 নল 114142136 2 ০ 12599210 

3 সু 17320508 ও -114422496 

4 লু 2009 4 ল 05874011 

5 -ু 223606809 5 শা 17099759 

6 -্ 24494897 6 স্ল। ]118171206 

? লু 264575193 7 স্প 19129312 

৪ সপ 28284271 ৪ 200 

9 স্দ 300 9 সপ 208008১2 

10 স্পট 311622777 10 সপ 21544347 

রোমান সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি 

5 ০-৮][ 20- ১0 

2০01] 7... ৬]] 30- %% 

3. ]]] ৪. ৬] 50. ], 

4৬ 951 100- 0 

2০৬ 10 4 500-৮1) 

1000. 1৮ 

কৌশলটা এই £ 
5-% তা থেকে 4.৬ আর ০.৮ ৬] 

105 , »:. 9] 11-30 
50৮1, ১ 519 40-৮4017 60. 1. 

10070 ১ 5. 90.৮40 + 110.” 04 

500৮ 1)0 7  25 400 -” ০0 60০. 70 

1000-17১) . 52 900. 0০1৮ , 1100 -৮0 
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বিখ্যাত উদ্ভাবন ও উদ্ভাবক 
উদ্ভাবিত জিনিস উদ্ভাবন কাল উদ্ভীবকের নীম 

অটোমেটিক টেলিফোন 1889 স্টৌজার 
আক ল্যাম্প 1808 ডেভি 

আযর্টিসে্টক সার্জারি 1865 লিস্টার 
ইলেক্টিক ফ্যান 1886 হুইলার 

»« লাইট 1879 এডিসন 
ওয়্যারলেল টেলিগ্রাফ 18965 মার্কোনি 

এ. টেলিফোন 1902 ফেসেগ্ডেন 
এরোপ্রেন 1903 রাইট ভ্রাতৃদ্বয় 
এক্স-রে 1895 বুণ্টগেন 

কালার ফটোগ্রাফি 1892 লিপ ম্যান 
গ্যাস ম্যাণ্টেল 1885 ওয়েল্স বাক 
জাইরোকম্পাস 1905 আন্সকাট্জ 

জাইরোক্কোপ 181 বোনেন্বার্জীর 
টকি পিকৃচার 1926 কেজ 
টাইপ-রাইটার 1867 শোল্স 
টেলিগ্রাফ 1837 মোরুস 

টেলিভিসন 1927 বেয়ার্ড 

টেলিফোন 1876 বেল 

ভায়নামে। 1831 ফ্যারাডে 

ডিনামাইট 1867 নোবেল 
ডিজেল ইঞ্জিন 1896 ডিজেল 

পোর্টল্যাগ্ড সিমেপ্ট 1827 আযাস্পডিল 
পেনিপিলিন 1929 ফ্লেমিং 

ফনোগ্রাফ (গ্রামোফোন) 1877 এডিসন 

ফটোগ্রাফি 1827 নিপস 
ফটো গ্রাফিক, ফিল্ম 1887 গুড উইন ইন্টম্যান 
বাইসাইকৃল 1855 ল্যালিমেন 
বুন্সেন বার্ণার 1855 বুনদেন 
বিসিমান প্রোসেস 1855 বিসিমীব 
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উদ্ভাবিত জিনিস উদ্ভাবন কাল উদ্তাবকের নাম 
মৌসন পিকৃচার ৮১, 1893 ... এডিসন 

্ «এ. প্রোজেকটর *** 1894 :.** জেন্কিন্স 
ম্যাচ ( দেশলাই ) ১," 1827 .. ওয়েকার 

1829 ""”  হোলডেন 

রেডিও ** 1896 *..* মার্কোনি 

রেয়ন ৮০, 1855 *** আডেমাস 

রোটারি প্রিন্টিং ৮১, 1847 ৮ হো! 
লাইনে টাইপ ১, 1833 ... ম্যাগেস্থ্যালার 
সায়েনাইড প্রোসেস :., 1890 .*. ম্যাক আর্থার 
সেলুলয়েড টি 1870 ... হায়াট 
সেফটি ল্যাম্প -** 1815 "" ডেভি 
সেফটি ম্যাচ . 1844 "..  পান্ক 
সিউইং মেসিন *** 1845 "- হায়োই 
স্টিম ইঞ্জিন রী 1769 .** ওয়াট 

« টার্বাইন 1882 ডি. লাভাল 
স্ট্যাথিস্কোপ ০, 1819 .*. ল্যানেক 
হাইড্রোপ্রেন র্ 1911 ."” কার্টিস 
হাইড্রোফোবিয়! ইন্জেক্সন : 1885 ... পানস্তর 
স্টেপ্টোমাইসিন --1 1944 .."  ওয়াক্সম্যান 

নাবেল পুলঙ্কা 

স্থইভেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আযাল্ফ্রেড বাণার্ড নোবেল 1896 খৃষ্টানদের 
10 ডিসেম্বর মার! যান। মৃত্যুকালে তিনি তার সারা জীবনের সঞ্চিত এক 
কোটি 75 লক্ষ পাউণু মূল্যের সম্পত্তি উইল করে একটি ন্তাস রক্ষক সমিতির 
(বোর্ড অব ট্রাঠিজ) হন্তে অর্পণ করে ষান। উইলের বিধান অনুসারে 
উক্ত সম্পত্তির বাধিক স্থ্দ থেকে প্রতি বছর পদার্থবিষ্কা (:9155153 ) 
রসায়নবিষ্তা (0136001305 ), চিকিৎসা-বিজ্ঞান € 1,1027)65 ), সাহিত্য 

(1.10156916) ও শান্তি (05৪০6) এই পাচটি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা 

ও কৃতিত্বের জন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থ। হয়েছে। 
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জগতে শিক্ষা! ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী নোবেগের এই দান অতুলনীয় ; 
মোবেল পুরস্কার লাভ কর! জগতের বিভিন্ন দেশ ও জাতির পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের 
প্রতীক-ম্বরূপ। নোবেল প্রদত্ত সম্পত্তির বাষিক স্থদ হয় প্রায় সওয়া ছয় 
লক্ষ টাকা প্রতি বিষয়ে প্রতি বছরে প্রত নোবেল পুরস্কারের মূল্য 
মোটামুটি 1,25,000 টাক । 

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানিগণের নাস, 
দেশের নাম, প্রাপ্তির বছর পারাঁবাছিকভাবে নিয়ে দেওয়৷ হলো £- 

পদার্থবিষ্ত। 
1901 উইল্ছেল্ম কনার্ড রণ্টগেন _ জার্মানি 
1902 হেন্রিক আণ্ট,ন লবেঞ্জ ও পিটার জিম্যান - হল্যাণ্ড 
1903 এণ্টনি ছেন্বি ব্যাকেরেল, পিয়ের কুবি - ফ্রান্স 

ও মেরি শ্নলোডোস্ক। কুরি 
1904 লঙ জন উইলিয়াম স্টাট ব্যালে -  ইংল্যাণ্ড 
1905 ফিলিপ লেনার্ড -- জার্ধানি 
1906 জোসেফ জন টম্ন --  ইংল্যাওড 
1907 আযালবার্ট আব্রাহাম মিচেল্সন _ আমেরিকা 
1908 গ্যাব্রিয়েল লিঙ্কম্যান - ফ্রান্স 
1909 গুগ্নিয়েমে। মার্কনি ও _ ইটালি 

কাল ফাডিনাও ত্রন - জার্মানি 
1910 জোহান্স ডিডেরিক ভ্যান্ডার ওয়াল্ল -- হল্যাণ্ 
191] উইল্ছেল্ম উইয়েল -- জার্ধানি 
1912 গুস্তফ নিল্দ ডালেন -  স্থইডেন 
1913 হিক ক্যামালিং ওনেস -- হল্যাণ্ড 
1914 ম্যাক্স ভন ল' -- জার্মানি 
1915 স্যার উইলিয়াম হেনবী ত্র্যাগ ও ০৪ সু 

উইলিয়াম লরেন্গ ব্র্যাগ ] - 
1916 পুরস্কার স্থগিত - *" 
1917 চার্লস গ্লোভার বার্কনার -  ইতল্যাড 
1918 ম্যাক্স ভন প্রযাঙ্ক -- জার্মানি 
1919 জোহাক্ণ স্টাক - জার্মানি 



1929 
1921. 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

193] 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941. 

1942 

1943 

)944 

1945 

1945 

নৌবেল প্ুরন্কীব ; পদার্থবিদ্যা 

চাল'ন এডুয়ার্ড গুইলাম 

আযালবার্ট আইন্ষ্টাইন 
নিল্স বোর 
রবার্ট আগুস মিলিক্যান 

কাঁলম্যান জর্জ সিগ্রন 

জেম্সক্র্যাঙ্ক ও 7 

গুস্তভ হার্টজ ॥ 

জিন ব্যাপ্টিস্ট পেবিন 

আর্থার হোলি কম্পটন ও 

চাল'প টমসন রিজ উইঙ্পসন 

ওয়েলস্ উইলিয়ামস রিচা্সন 

লুই ভিক্টর ডি' ব্রগিল 
স্যার চন্দ্রশেখর তেহট রমন 

পুরস্কার স্থগিত 

ওয়ানার হিসেনবার্গ 

পল আাড্রিয়েন মরিস ভির্যাক ৭ 

আরউইন ক্রডিজার 

পুরস্কার স্থগিত 

জেম্ম চ্যাভ উইক 

কার্ল ডেভিড আযাণ্ডারসন ও 

ভিউর ফ্যার হেস 

ক্রিন্সন জোদেফ ডেভিডদন ও 

জর্জ পেগেট টম্সন 

আযান্রিকে। কাম 

আনেস্ট আল্যাণ্ডে। লরেক্ 

পুরস্কার স্থগিত 

অটো স্টার্ন 
ইসাডোর আইজাক বোৰি 

উল্ফগ্যাং পলি 
পাঞ্জি ক্রিজম্যান 

3৭? 

স্থইজাবল্যাণ্ড 
জার্মানি 

ডেনমাক 

আমেরিকা 

স্থইডেন 

জারানি 

ফ্রান্স 

আমেরিক। 
ইংল্যাপ্ড 
ইতল্যাণ্ড 

ফ্রান্স 

ভারতবধ 

জার্মানি 

ইংল্যাণ্ড 
তা 

ই ল্যাণ্ড 
আমেবিক। 
অ্রিয়। 
আমেরিকা 
উংল্যাণ্ড 

' ইটালি 
আমেবিক। 

আমেনিক] 
আষেরিক। 

স্থইজারল্যা্ড 
আমেরিক। 
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1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1952 

1953 
1954 

1955 
1956 

1957 

1958 

19259 

1960 

196]. 

190] 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 

পরিশিষ্ট 

স্যার এভোয়ার্ড আপ লটন 
প্যাটিক মনার্ড টুয়ার্ট ব্লটাকেট 
ছিদেকি যুকাওয়া 
সিসিল পাওয়েল 
স্যার জন কক্রফট ও 
ই. টি. উল্টন 
এড ওয়ার্ড পার্শেল ও | 
ফেলিকৃস ব্লচ 
ডাঃ ফ্রিটস জেরনিক 
অধ্যাপক য্যাক্টবার্ণ ও ] 
অধ্যাপক ওয়াঁলদানন বোথে 
ডাঃ ভব্লিউ. ই. ল্যান্ব ও ডাঃ পলিকার্প কুশ 
উইলিয়াম শকলি, জন বাঁভিন ও 

ওয়াপ্টার হাউসার 

ডা: সুংদাও লি এবং 
ডাঃ চেন নিং ইয়াং (চৈনিক ) 

ডাঃ চেরেনকোভ, অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ও 

অধ্যাপক টামান 
ডাঃ এমিলিও সেগ্রে ( ইটালীয় ) ও 

ভাঃ ওয়েন চেম্বারলেন 

অধ্যাপক ডোল্যাণ্ড এ, গ্লেসার 

ডাঃ ববার্ট হফ স্যাড টার ও 
ভা: রুডল্ফ মোয়েসবার 

রসায়ন বিদ্যা 

জ্যাকোবাস ছেগ্ডিক ভ্যাণ্ট হুফ 
আ্যমিল ফিসার 
সাণ্টে অগাষ্ই আযাবেনিয়াস 
ত্যাঁর উইলিয়াম র্যাম্সে 
আযাভল্ফ তন বেয়ার 
হেন্বি ময় 

ইংল্যাও্ড 

ইংল্যাণ্ড 
জাপান 

ইংল্যাপ্ড 
ইংল্যাণ্ড 

আয়ারল্যাণ্ড 

আমেরিকা 

হুল্যাও্ড 

জার্মানি 

আমেরিকা 

আমেরিক। 

আমেরিক। 

রাশিয়া 

আমেরিক। 

আমেরিকা 

আমেরিকা! 

হল্যাণ্ড 

জার্মানি 
স্থইডেন 
ইৎলাও 

জার্মানি 



1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

192] 

1922 
1923 

1924 

1925 

1926 

1957 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

নৌবেল পুরক্কার £ রসায়নবিপ্' 

আযাড়ুয়ার্ড বুচনার 
স্যার আনেষ্ট বাদারফোর্ড 
উইলহেল্ম্ অষ্টওয়ান্ড 
অটে! ওয়ালাচ 
মেবী ন্রলোভোস্ব। কুরি 
ভিক্টর গ্রিগ নার্ড ও ৃ 

পল স্যাবাষিয়ের 
আযালফেড ওয়ানার 

থিয়োভোর উইলিয়াম রিচার্ডদ 
রিচার্ড উইল্ট্ট্যাটার 

পুরস্কার স্থগিত 

ফ্রিজ হাবাঁর 
পুরস্কার স্থগিত 

ওয়াপ্টার নার 
ফ্রেডেরিক সডি 
ফ্রান্সিন উইলিয়াম আযাষ্টন 
ফ্রিটুজ প্রেগল 

পুরস্কার স্থগিত 
রিচার্ডসিগ অণ্ড 
থিয়োডোর ভেড বার্জ 
হেন্রিচ অটে। উইল্যাণ্ড 
আযাভল্ফ উইপ্ডাস 
স্যার আর্থার হার্ডে ও 
হান্দ ভন উইলার চেপ'লিন 
হাঁন্স ফিসার 
কার্ল বস্ ও 
ফ্রেডরিক গুস্তব বার্গ,ইস 
আতিং ল্যাং মুব 

পুরস্কার স্থগিত 
হারন্ড ক্লেটন ইউরি 

জার্মানি 
ইংল্যাও 

জামানি 
জাানি 
ফ্রান্স 

স্বাব্স 

3১9 

স্থইজাবলাযাও 
ইংলাগ্ 
জার্মানি 

জার্মানি 

জার্মানি 
ইংল্যাণ্ড 
ইংল্যাণ্ড 
অগ্রিয়। 

জার্মানি 
স্থইডেন 
জার্মানি 
জার্মানি 
জার্মানি 
সুইডেন 
জার্মানি 
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1935 ফ্রেডরিক জোলিও কুরি ও 
আইরিন জোলিও কুরি 

1936 পিটার জোসেফ উইল্ছেল্ম ডেরি 
1937 ওয়াপ্টার নর্মযান হাএয়ার্থ ও 

পল কারের 
1938 রিচার্ড কুন 
1939 আযাডল্ফ বুটেন্যাণ্ডট ও 

লিওপোন্ড রুজিক! 
1940 -1942 পুরস্কার স্থগিত 
1943 জর্জ ছেভেসি 

1944 অটে। হান 

1945 আতুঁরি বিটান্তান 
1946 ওয়েণ্ডেল ট্র্যান্লি, 

জন নর্থরাপ ও | 
জেম্স সামার 

1947 স্তার রবার্ট রবিন্সন 
1948 আনে টেলিফুস 
1949 ডব্লিউ, এফ, জিয়াঙ্ক 
1950 অটে৷ ডিয়েল্ল ও কেণ্ট আাডলার 
1951 আযাড়ুইন ম্যাকৃমিলান ও 

প্লেন মিবোর্জ 

1952 আচার জন পার্টনার মেরিন ও 

রিচার্ড লরেন্স মিলিংটন 

1953 অধ্যাপক হারম্যান ইডিজ্রার 

1954 ডাঃ লিনাস পলিং 
1955 অধ্যাপক ভিন্সেপ্ট ঘ্য ভিন 

রা সিরিল ছিন্শেলউড 

অধ্যাপক নিকোলাই সেস্তেনভ 

1957 স্যার আলোকজাগ্ডার টড 
1958 অধ্যাপক ডাঃ জ্েডাম্সিক শ্যাজার 

ফ্রান্স 

হল্যাণ্ড 

ইংলাগ্ড 

হ্ুইজারল্যাণ্ড 
জার্মানি 
জার্মানি 
হুইজাবল্যাণ্ড 

হাজেরি 
জার্মানি 
ফিন্ল্যাণ্ড 

আমেরিকা 

ইংল্যাণ্ড 
সৃইডেন 
আমেরিক। 
জার্মানি 

আমেরিকা 

ইংলাও 

জার্খানি 
আমেরিকা! 
আমেবিক! 
ইংল]গও 

রাশিয়া 
ইংল্যাণ্ড 
ইংল্যাণ্ড 



1959 

1560 

1961 

1901 

1902 

1903 
1904 

1905 

1906 

1907 

19098 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 
1914 

নোৌবেল পুরস্কার £ চিকিৎসা বিজ্ঞান 

অধ্যাপক জারোল্সাভ হেরোভক্ষি 
উইলার্ড এফ, লিবি 
অধ্যাপক কেলভিন 

চিকিৎসা বিজ্ঞান 

আমিল ভন বেরি 
স্যার রোন্যান্ড রস 
নিলস্ রাইবার্জ ফিন্সেন 
আইভ্যান পেট্রোভিচ, পাভলভ 
রবার্ট ককৃ 
ক্যামিলে! গল্গি ও 
ব্যামোনি কাঁজাল 

চাল লুইআযালফো ল্যাভেরন 
পল আলিচ ও 
আলি মেচনিকফ 
আামিল থিয়োভোর কোচের 
আাল্ফ্রেড কসেল 
আাল্ভার গলগ্যাগ 
আালেকিল ক্যারেন 
চাল বরার্ট বিচেট 
রবার্ট ব্যারেলি 

1915--1918 পুরস্কার স্থগিত 
1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

জুলেস বোডেট 

অগাষ্ট ক্রোঘ 

পুরস্কার স্থগিত 

আগচিবন্ড ভিভিয়ান ছিল 3 

অটে। মেয়ার হফ 

ফ্রেড্যারিক গ্র্যাপ্ট ব্যান্টিং ও | 

জন্ জেম্স রিচার্ড ম্যাকৃলিয়ড 
উইল্ছেলম আয়েস্থোডেন 
পুত্স্কার স্থগিত 
26 

401 

চেকোঙ্গোভা কিয়! 
আমেরিকা 
আমেরিকা 

জানানি 
ইংল্যাণ্ড 

ডেনমার্ক 

বাশিয়। 

জার্মানি 

ইটালি 
স্পেন 
স্রাহ্ম 

জার্মানি 
বাশিয়! 
বুইজারল্যাপ্ 
জার্মানি 
সইভেন 
আমেরিকা 
জ্রাব্দ 

অগ্রিয়। 

বেলজিয়াম 
ভেনমাক 

ইংল্যাণ্ড 
জার্মানি 

ক্যানাভা 

হল্যাণ্ 



402 

1926 
1927 
1928 
1929 

1930 

193] 

1932 

1933 

1934 

1935 
1936 

1937 

1938 

1939 

পরিশি 

জোহান্স আ্ড, গ্রিব 
জুলিয়াস ওয়াগ নার জোবেগ 
চাল'ন জুলেস হেন্রি নিকোঁল 
ক্রিশ্চিয়ান আইক্ম্যান ও 
স্যার এফ, জি, ইপ-কিন্স 
কাল“ল্যাগুঠিনার 
অর্টে। হেন্রিচ ওয়ারবার্গ 

আযাডসার ডগলাস ফ্যাঁড়িয়ান ও 

স্যার চাঁলস স্কট শেরিংটন 
টমাস হাণ্ট মরগ্যান 
জর্জ রিচার্ডস মাউণ্ট, | 

উইলিয়াম প্যাঁরি মফ্ষি ও 

জর্জ হোট হুইপ ] 
হাব্স স্পেম্যান 

স্যার হেনরি হালেট ডেল.ও 
অটে৷ লোয়ি 
আলবার্ট ভন্ পেন্টিগুগি ন্বাগিরাপোন্ট 
কণিল হেষ্যাম্স 
জেব্যাড ডোম্যাক 

190-_1942 পুরস্কার স্থগিত 
1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

এডওয়ার্ড আডেলনার্ট ডোইজি 
ও হেন্রিক ড্যাম 
জোসেফ আর্লাঙ্গার ও | 

হাবাট ম্পেন্সার গ্যাসার 

স্তার আলেক্জাগ্ডার ফ্লেমিং, 

স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও 
আনেস্ট চেইন 
হার্ম্যান মুলার 
কার্প কোরি ও গার্টি কোরি 
বান্াডো জ্যালবার্টো হাউসে 

ডেনমার্ক 

অগ্রিয়া 
ফ্রান্স 

হল]াওড 

ইংল্যাণ্ 
আমেরিকা 
জার্ধানি 

ইংল্যাণ্ড 

আমেরিক! 

আমেরিক। 

জার্মানি 
ইংল্যাণ্ড 
অষ্ঠিয়া 
হাঙ্গেরি 
বেলজিয়াম 
জার্শানি 

আমেরিকা 
ডেনমার্ক 

আষেরিক' 

ইংল্যাণ্ড 

আষেরিকা 
»” চেকোঙ্লোভাকিয়। 

ব্রাজিল 



1948 

1949 

1950 

195] 
1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

195? 

1958 

1959 

1960 

1961 

নোবেল পুরক্কীর £ চিকিস! বিজ্ঞীন 403 

পল মূলার --  স্থইজারলাও 
রুডল্ফ হেস ও --  স্থইজাবল্যাগড 
আন্টোনিও এগার মোনিজ -  পতৃগাল 
ফিলিপ হেন্চ ও এড ওয়ার্ড কেওুলি - আমেরিকা 
এড ওয়ার্ড তাঁডিউজ রিহ্টিন _ স্থইজারল্যাণ্ড 
ম্যাক্স হিলার -- আমেরবিক! 
সেলম্যান. এ. ওয়াক্সমান - আমেরিকা 
ডাঃ ফিজ এ. লিপম্যান ৪ 

ডাঃ হান্স এ, ক্রেবস্ -- ইংলণ্ড ও আমেরিক। 
ডাঃ টমাস ওয়েলার, ডাঃ গন এফ আাতার্গ 
ও ডাঃ ফ্রেডারিক সি. ববিজ্স -- আমেরিক| 
হুগে। থিয়োরেল -- স্থুইডেন 

ডাঃ আতেে কুন ৪ "অধ্যাপক ডিকিন্স 

বিচার্ডস বৃটেন 
ডাঃ ভেনের ফর্সমান - জার্ধানি 

অধ্যাপক ড্যানিয়েল বোতেট (স্থইডিশ ) -- ইটালি 
অধ্যাপক ডাঃ জর্জ উইলিস, | 
ডাঃ এডওয়াঁড ক)টাস ও _. আমেরিকা 

অধ্যাপক ডাঃ জন্তয়া লেভারবার্গ | 

ডাঃ সেভেরো ওচোয়া ও | ১০. পনের 

ডাঃ আর্থার কর্ণবার্গ 
অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ম্যাকৃফালিন বারন্নেট - অষ্টেলিয়। 

রঃ পিটার ব্রায়ান মেডা এয়ার -- বৃটেন 

ডাঃ জর্ড ভন বেক্সে - হাঙ্গেরি 



19৫1 পর্যন্ত কোন দেশ কতবার নোবেল পুরস্কার 

পেয়েছে £ 

দেশ মি লা নন দেশ রা দি 

ইংল্যা 121 12 ; আয়ারল্যাণড ূ ।.- -- 

জার্মানি 1122] 9 (নি | নি 4 

আমেরিকা! 16 1121 18 | হাঙ্গেরি টি 20. :£ 

ফ্রান্দ 676. ফিল ক এ 

হ্যা ; 5 2 2 [স্পেন 1 ॥ 

ইটালি. 2; 2 (রাশিয়া মি 

স্থইডেন | 2 41 ঠ | বিয়া ও 

ইজারন্যাও | 2| 3; 4 (কানাডা -1- 2 

অনয ঘা ) মা ] 

জাপান 2 ৷ চেকোস্কো- ূ 

অষ্রলিয়। উর |. তাকিয়া ' _ ক 2 

ভারত ক কি চর ] 



ব্যবহৃত পরিভাষ৷ 

বৈজ্ঞানিক ইংরেজী শব্ধের বাংল] পরিভাষা অনেক সময় প্রকৃত অথ- 
বোধক হয় না; কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা প্রতিশব গঠন করা অসম্ভব 
হয়ে পড়ে, বা! নিরর্থক মনে হয়। এজন্যে এ পুস্তকের অনেক স্থানেই ইংরেজী 
শব বিশেষ তাতংপর্ধ্য রক্ষ। করে বাংল! বানানে ব্যবহার কর! হয়েছে। 
এর ফলে বাংল। বিজ্ঞান-নাহিত্যের এশ্বধা বৃদ্ধি পাবে, ক্রমে আন্তর্জাতিক 
বৈজ্ঞানিক শবদস্তার বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে অনেক অঙ্থবিধা দুর 
করবে বলে আমাদের ধারণ! । 

ঘে সব বাংলা পরিভাষা বহু প্রচলিত ও সহজবোধা বলে এ পুস্তকে 
বাবহার কর! হয়েছে পাঠকবর্গের স্থবিধার জন্তে মেগুলোর একট! বর্ণানুক্রমিক 
তালিকা মূল ইংরেজী শব্ধ সহ নিয়ে দেওয়! হলো! : 

অক্ষ --2%13 

অক্ষদ ও---৪%1০ 

অন্গরেবা--1206946 1100 

অক্ষিপট--20178 

অগ্রযাশয়---091)01695 

অঙ্গার--০৪1190]] 

অজৈব--1)0:£0010 

অপু--0০0120019 

অণুষীক্ষণ--10100500796 

অতি-বেগুনী--10৪-51016ট 

অতিভৃজ--[5006610156 

অধঃক্ষেপ--2:2০101096 

অধিবৃত্ত--[2191013 
অন চ্ছ---00601৫ 

অনস্ত---100101 

অন্ত্র--১০৬6|, 10706550176 

অন্তস্থ --117061081 (41816) 

অনা৫--4121)5 01985 

অনুঘট ক--০৫ 91580 

অন্ুঘটন--:০80919515 

অন্ুপাত--186109 

অন্ন প্র ভা--011090)110165061706 

অন্মহমিক-101150761 
অপেক্ষক--01000012 

অপেরণ--90611961017 

অবতল---০0708৮6 

অবলোহিত---103-160 

অবীজপত্রী--70051601) 
অভ্র -্প01028 

অভিকর্ষ--£09%10 

অভিলম্ব --1701:0791 
অতিব্যক্তি--$০11106017 
অয়নাস্ত --501150166 

অযুগ্ম--০৫৫ 
আক র---201176 

আকরিক --101)618] 
আ কর্য--(67011 

আক ধণ-”200৪010] 
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আলি ক---011811056156 

আগ্নেয়--"1£156005 

আপবিক --৮1001900121 
আর্রত1--1)1000101 

আতী কর ৭--:235123117 6107) 

আমুপাতিক--0:0207:00179] 

আপতিত রশ্রি--3000106170 195 

আপতন কোঁপ--910516 01 

10701061006 

আপাত--90081206 

আপেক্ষিক গুরুত্ব--506০150 
£9৬16% 

আণপেক্ষিকতা বাদ--0৫০:5 ০:£ 

1619101৬165 

আধান-_-0081£6 

আবেশ- 119000০0101) 

আয়তন---81:০9, ৬ 01012)6 

আয়তক্ষেত্র--০০091)816 

আয়নায়িত--1011560 

আলকাত.রা--০০০1-৪ 
আলেয়-৮151)15-69 0005 

আসক্তি-:881105 

আহিত--০1:91:£60 (16০001০2115) 
আহিক--91010)9] 

ইক্ষু শর্কর1--০2106 99891 
ইন্ধন--0৫]1 
ঈষদচ্ছ--0:21751000177 
খভুরেখ--16001110621 

খণ ভড়িৎ--06£201৮6 61০61101 

উৎপাদক--£৪০৫০1 
উত্তল---০০7১৬০% 
উদ্বাক্ী--৬০18016 

উত্ভিদ কুল-_-0019 
উদর--20002361) 
উদ্দরপদ--£856:0100 

উদ্স্থিতি বিদ্যা--1)5019528055 
উদাসীন--1)600:8] 
উপগ্রহ--58611166 
উপক্ষার--21/91010 

উপজাত --১5%-:০90০% 

উপচ্ছায়1--1১17010018 

উপবৃত্ত--€11156 

উপাদান--০092050160 61 

উভচর-_-910113101005 
উক্কা--70266০01 

উক্তাপিও-_17)66201106 
উষ্ণতা--061019619 0016 
এক ক--এ1)1 

এককেন্ত্রীয় -০01০20000 

এক তলীয়-_-0013181991 

একৰীজপত্রী--[009700900915160028 

একলিঙ্গ _-301563091 
একান্তর--216610906 (80816) 

কক্ষ--09:01£ 

কণিক।--08:01616 

কর্কটক্রান্তি --50070761 901150106 

কর্কটক্রাস্তি বৃতত--0:020:0 0£০81)061 
করোটি _-591811 

কঠিন--5০11 

কষায়--85017622 

কর্পুর-_০897310 

কলিচুন --9:0111070 
কাচীয়---৮:0:6০3$ 

কিমিয়াস”৪15067009 
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কীটাণু--211008100016 

কু-মেরু --5000) 0০16 
কুগুলী--০০1] 

কষ্ণমীস---£151166 

কল্প ”৮০2706 

কেন্দ্রীতিগ---০6126016089] 

কেন্দ্রীন-_-1)01603 

কেন্দ্রাভি গ--০217010601 

কৈশিক--০80111815 

কারক--০এ৭ 

কাথ--9০০০০101) 

ক্ষরুণ-_-0150102156) 59016101017 

ক্ষার--9110511 

ক্ষারীয়, ক্ষারধর্মী "৮2115911196 

ক্ষারকীয়--1১251০ 

ক্ষারক--0295৫ 

্মতা--0০৬০1 

খরতা। 17910177655 

খর জল-_-1)910 ৬০০০ 

থল--2001621 

খনিজ --00176181 
খনিজ লবণ--1:০০1: 581 

খমিব-৮606)0 

খ-গোল---০০1০50191 501)616 

খড়ি--০1981] 
গতি বিষ্তা1--051200155 

গতি --70001012 

গতীয়--15106005 05021010 

গলন---205:0 

গলনাংক--10০1687£ 00176 

গন্ধক--55101001 

গর্ভকেশর--015ঠ 

গড়---৪৮1956 

গালা--12০ 

গুণক-_-1001001161 

গুণনীয়ক--9০001 

গোমেদ--211001) 

গ্রহ--019166 

গ্রহাণুপুঞ্--৪$0০71905 
গ্রহণ--০1175০ 

গযাসীয্ব-7£85০905 

ঘন---০0৮০০) ০0010, 50114 

ঘনমূল--০09০ 1০০ 

ঘনাধক--32751 

ঘনীভূত --০০01,4615০6৫ 

ঘর্ষ-তড়িৎ--£015001591] 01০001০1 

ঘাত---10465, 0০৬61 

চাক্দ্র--1111701 

চাপ (বৃত্ত )--21০ 

চাপ --016550016 

চাপমান যস্্র--09109706001 

চাপিত-_-0027016556 

ঠম্বক--002£266 

চৌম্বক, চুগ্ঘকীয়_17708£1)0010 

চুল্লী--£0108০€ 

চুন-1106 

চুনাপাথর---11006 50026 

চিক্ক--59090019 5187 

ছত্্াক---£017£05 

ছেদ--1)06156০01029 55001012 

ছেদক---5০৪০ 

ছায়া--31900০%/ 

ছায়াপথ--£2192:5 

জলীয়--8011৩05 
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জলন --1£1710101) 

জলনাংক--1£1)101017 00100 

জোয়ার--00৬ 0192 

জনন কোয--£০:10-০০1] 

জলচর, জলজ ---৪12010 

জড়---7796661 

জাড্য-_110170109 

জীববিৎ--19191985156 

জীব-:0169101900, 2101009] 

জীবাণু--09০061019 0)101002 

জীবাশ্ম -695511 
জৈব --:0159170 
জ্যা 01001 

ঝালাই--50196117£ 
টান--(2131019) 90811) 
তল--501690০০১ 906 

তরল --110013 

তরলীভবন--1101190001) 

তর --৪৬০ 

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য --৬৪৮০-1০1760 

তাপ--1)68৫ 

তাপমাজা।-_-০10001:920816 

তাপীয়--ঠ)০11091 

তড়িৎ__616০610165 

তড়িৎ-ছার --1০০:০০ 
তড়িৎবিশ্লেষণ --০1৩০0:915515 

তড়িৎ চক্র-_619০0:10 ০1০01 

তন্ত্র -55506100 

তুল। যঙ্র--09191)06 

তুল্যাংক-_-০931521617 

তেজক্ষিয়---:৪01০-900৮ 

তেজক্কিয়ত।--৮:3010-800%15ৈ 

পরিশিষ্ট 

তৌলিক-_£:810260010 
তুঁতে, তৃতিয়া--610৩ ৬101, 

(০০99021: 5081017206) 

তরুণাস্থি--:০81019£9 

দণ্ড__1:0৫ 

দল--০০091 

দহন--০09720050101) 

দাহা --০091001077501016 

দ্রব, দ্রবণ --501110101) 

দ্রবিত---915501564 
দ্রাবক--9091৮2176 

দ্রাব্য--5০01065 

ভ্রবণীয়--301819 

দত্ত।-_ 2110 

দ্রাঘিম।--100610506 

দূরবীক্ষপ-__€616520196 
দেোলক--0210710101 

দৌঁলন--9501119 0101 

ধন-তড়িৎ--9310%6 6160০016169 

ধমনী-_216619 

ধাতু 7099] 

ধাতৃকল্প-_10609119:4 

ধাতৃমল--518£ 

ধাতুবিদ্যা-777608110185 

ধাতৃ-সংকর--91105 
ধারকত্ব--০210801ৈ 

ধবতারা--0০০16 591 

বক বাশি--০0150000 0081505 

নিরক্ষ রেখা--6৫.19001 

নিরদক--21015 01106 

নিরূদন---০০1)5 09 01072 

নিয়ম--19৬ 



ব্যহত পরিভাবা 

নিশাদদল--581-9900017180 
নমনীয়--১195610 

নীলকাস্ত, নীলা-_5207116 

নীহারিক1--1১6919 

নিক্ষাশন---6:09 06101) 
নিষ্কিয় --10611 10906156 

পদ্মরাগ---:009 

পরম---8050110060 

পর্জীবী-_09195166 

পরমীণু--86010 
পথায়ক্রমিক--0০110910 

পরিসীম1---0০1109৩661 
পরিবতা--8166108 006 (6016170) 

পবিবাহী---০০7০601 
পবিবহুন---০0203001017 

পরিচলন---০০17৮০০61০90 

পারদ--00210019 

পারদ সংকর--৮9 00218910) 

পারমাণবিক-_2:02010 
পাতন---0150111901017) 

পান দেওয়া - 000021110£ 

প্রবতা1--00০59180% 

প্রতিক্রিয়া__168 00101) 

প্রতিফলন---€0০০6101) 

গ্রতিবিদ্ব--1009£6 

প্রতিবিষ-_217060211) 
প্রতিনরণ--1:6£9০ 0101) 
প্রতিজ্ঞ।--:00310101) 

প্রজনবিদ্যা। ৫176 005 

প্রবাছ---০00606 

প্রাপিকুল--9ি008 
পিতৃ---6116 

পিতাঁশয়-_-£911-19961 

পাকস্থলী --50108.01 

প্রচ্ছায়া---010018 

প্রশমন --৮১60 09115861017) 

ফট্কিরি--2]010 
ফল-শকরা 0010 58691 

ফলক---019৫€ 

ফলিত বিজ্ঞান---2[9)116 5০1070৩ 

বক যস্ত্র--16000 

বলবিদ্ক1-_-0601781105 

বঙ্গ--101০6 

ব্যস্ত অন্কপাত-_17৬6156 19010 

বর্গ, ব্গফল-_-500816 
বণালি--9১6০0000 
বৃত্ত---০৮০1৩ 

বাযুম গুল---8 02005010016 

বাধ। ( তড়িৎ )--1:6515081506 

বেগ--৬০1০০।ৈ 

বিকিরণ---90$9 01017 
বিচ্ছুরণ-_50806787£ 
বিকর্ষণ-_-০00151012 

বিছ্যাৎ, তড়িৎ-_616০01085 
বিবর্তন--26৬190101 
বিবর্ধন -৮17088158505 6101) 
বিভব--709661081 (616০0 ) 
বিস্ফোরণ---৪195101 
বিশ্লেবণ---3107815313 

বিদাহী---০৪5০ 
বযবহারিক--209116 

বেতার---.অ1:612$5 

বেলে পাথর---58150 3০136 

বিযুব রেখ (বৃ্ত)--*৪৭১৪৫০1 
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বীজ, বীজাণু--£০7 
বীজত্ব--£০1010106 

বীজবা বক--216130790০ 

বাতান্বিত--22:2650 
ভবর--109555 

ভরবেগ-্”00017021760100 

ভার--৬6161)6 

ভার কেন্দ্র---:০217006 06 £8৬1গৈ 

ভূমি--৮৪56 
ভম্ম--০81য 

ভম্মীক রণ--০210190301) 

ভান্বর--107০9190950০619 

ভূষা--1900 019০1 

মৌলিক পদার্থ, মৌল--2167061) 

মিন1---€189 06] 

মিনা করা-_10927611175 

মুন্রা শঙ্খ--110)21-6৩ 

মরিচা105 (1017-0196) 

মিশ্র, মিশ্র ণ--01য0016 

মকরক্রাস্তি-__্10)661 501150156 

মঙ্গল গ্রহ--10915 

মজ্।--[1012) 1009110৬/ 

মধ্য রেখা--106110191) 

মধ্যচ্ছদ1--01901019£1 

মমছাল, মনঃশিলা 21591 

মন্বীচিকা--001886 

মহাকধ--£85109010 

মাক্ষিক-_051106 
মান, মৃল্য--ড৪106 

মানচিতর--0097 
মানমন্দির---০১961৪00:5 
মাত্রিক--0810%90%6 

পরিশিষ্ট 

মাধাম--2060101 

মেরু-_-0০019 

মু জল-_-30£6 26০1 

মৃছু আমিড--0119650 ৪০1৫ 
রঞক-_-5০ 

রঞঙন- 05175 

রজন-_-1:511) 

রশ্মি-_18%. 

রক্তরস-_-0195108 

রক্তকোষ--019097 ০০1] 

রঙ্গ, বাং 

রসায়ন- ০0061001505 

রূসাঙন- 21)0100017)% 50117100 

বসক পূরর--০0:0051%6 50010117096 

রাশি-__008913610 

রাসায়নিক-_-0176251091, ০161015 
লঘু--011066, 1181) 
লঘুক রণ--:০01100100১ 01106101) 

লম্ব--১210210100181 

লসিকা।_-151011) 

লাক্ষা, গালা--19০ 

লীন--1966171 

লৈখিক--£191)108] 

শত করা--021 ০210 

শক্তি-_-0176185 

শৃহ্য-_-৩০৪০০০০১ 22০ 

শিশিরাংক--০৬ 0০011 

শোষণ--৪9507000101) 

শীর্ষ-_০1:ত২ 
শর্কবা--50581 
শিরা--ড০11 

শ্বেতসা র--”5091০1 



শনি গ্রহ--3201 

শুক্র গ্রহ--ড ০135 

শ্রেণী--567263, ০1853 

শারীরবৃত--01551010£5 
শ্বাসতন্ত্র---:55010900175 5%$6600 

সঞ্চারপথ-_10005 

সক্রিয়--৪০0৬০৩ 

সংপূক্ত-_520191090 
সংপৃক্তি-_5800180101 
ংপ্রেষণ-550602515 

সমবায়--০02)01109 001) 

সমী করণ--০0020107 

সমান্ছপাত--৮01092016101) 

সমাধান--50110101) 

সফেদ1--৬1)102 1620 

সীস সিন্দুর-010101) 

সীসা, সীসক-_1680 
স্থচক---1006য়, 11001089601 

স্মজর-01001019, 182৬ 

হুগ্রাহী, স্থবেদী-_5675510%6 

ংকেত---0010000018 

২কর ধাতু--৪1195 
সীলাঞুন-_£21619 

হত পরিছ 421 

সীসশ্বেত 1১106 1629 

সেঁকো--10106 2156010 

স্বযুম্না কাণ্_5010081 ০1014 

সোহাগা--9০12% 

মোরা--55109606 

মৌর কলন্ক---5017-5091 

স্থিতিস্থাপক-_619500 
স্েহ পদ্দার্থ_-9 

স্থিতিবিদ্যা--3090105 
স্থৈতিক--[091677618] (61)6185) 
স্পন্দথন--৮1019001) 

স্পন্দিত-_51018060 

স্কুটনাংক--১০1117£ 70011) 

স্কটিক--০0155091 
শ্রটিকীকবুণ__-০155691115010101) 

শ্টিকাকা র--০:55091106 
হরিতাল-_-0:170617 
হিঙ্কুল--০1017921 

ছিমায়ী মিশ্রণ--6621000 7015 0016 

হিমায়ক যন্ত্র 60715619001 

হিমাংক-106101076 9০110 

ছিরাকস--:£161) %10101 

হীরক--910010 
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( কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় সংকলিত পরিভাষা অবলম্বনে ) 

[১17)51০5--পদার্থবিদ্য। 

£050100--পরম 

/১050100176-- শোষক 

£05010001 শোষণ 

/১02118000অপেরণ 

/01050061)0উপযোজন 

/১010101080০--অবার্ণ 

/01)95101,-আসঞ্রন 
/১10610080106 ০0106176-- 

পরিবর্তী প্রবাহ 
/5100110006- বিস্তার 
£১00612605- যন্থ 

801809801500- বিষম দৃি 

/8500006010- প্রতিসম 

£১0100301)61- বায়ুমগুল 
98181706-- তুল! যন্ত 

0321010661্চাপমান যন্ত্র 

8০৪৮-অধিকম্প 

3০৮-.দোলক পি 

8০111)8-_শ্ষুটন 

০০৮ ক্ষুটনাংক 

3005801০5---প্লবতা। 

0811019001৮ ত্রমাঙ্কন 

0০88০10--ধারকত্ব 
08111875--কৌশিক 

(01)9:66--আধান 

009186-্*আহিত 

07010 (00051০)- স্বর-নংগতি 

0০065016170 গুণাঙ্ক 

(001169101-_-সংসক্তি 

০০1- কুগুলী 

0০91901--বর্ণ 

(001001601670915-_পরিপূরক 
(0010955-দিগ, দর্শন যন্ত্র 

(01006175266 061001010-- 

প্রতিবিহিত দোলক 
(01201:655101)--সংনমন 

0০০07০৪৮৫--অবতল 

(01550108610 € 01 1955 )-- 

সমাহরণ 

001706150804--সমাহত 

00170061759007--ঘনীভবন, ঘনীকরণ 
00170006090--পরিবহুণ 
0017000010--পরিবাহিত। 

00208০0০1--পরিবাহী 
(0077561580101 06 061 

শক্তির নিত্যতা 
050252)্প্রবক 

007756212 098060--ফ্চবরাশি 
008৮50007--সংকো চন 

007/%০০000--পরিচলন 

0070০1£০--অভিসানী 

0০0%০২--উতল 
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05901--স্ষটিক 

01550511176--স্টিকাকার 
(015568111590101)- ক্ষটিকীক রণ 
0০011217৮-প্রবাহু 

[01608 1180বিক্ষিপ্ত রশ্মি 
[0196০001--বিক্ষেপ 
[)6151---ঘনত্ব, ঘনাংক 

[06৬ ০০7৮--শিশিরাংক 

[0180788060500-_তিরম্চ-স্বকত। 
[01০ বিনতি 
[01160০6 ০0116106--সম প্রবাহ 

[0150100186--ক্ষরণ, মোক্ষণ 

10150615100. (06 11£170- বিচ্ছুরণ 

[0/56:8০1)0-৮অপমারী 

[01158৮1115- বিভাজ্যতা 
ঢ18500105--স্থিতিস্থাপক তা 

ঢ1958০--স্থিতিস্থাপক 
ঢ12০01০105- তড়িৎ, বিদ্যুৎ 

ঢ.1০০0:০৪--তড়িদদ্বার 
ঢ1০0:015515--তড়িদ্বিস্লেষণ 

ঢ1০0:9208£761--তড়িচ্চ,স্বক 

ঢ06765%, 10760০--গতিশক্তি 
[:067:85, 00:60091--স্থিতিশক্তি 

ঢ16০0০20096%--ভড়িচ্চালক 

ঢ%৪1১0:9002-বাম্পী ভবন, 
বাম্পীকরণ 

চ509125101-- সম্প্রলারণ 

ঢা]০1৭--তরল, বায়ব 

ঢু]80:95০67০6- প্রতি প্রভ। 
চু11০:65০০7৮-প্রতিপ্রভ 
চ0170018-্সংকেত 

চ6হ14 0০10৮ হিমাংক 

ঢ01০0012-- ঘর্ষণ 
10100101091 ০16000101-- 

ঘর্যতড়িৎ 
018৮162000--ষহাকষ 

ড1০০৮- হবিৎ 

[7০৪.--তাঁপ, তাপশক্তি 
চ70112015081-- অনুতূমিক 

লও0101গ--আর্ত। 
7501810110--শুদক 

[১ 0:956910105--উদস্থিতি বিছ্য। 

[0)06৫--প্রতিবিদ্ব 

[0080১ 1৫৪1--সদ্বিশ্ব 
[10886, ৬100881--অসদ্বিশ্ব 
[10001076009 0111--অভেছযত। 

[00100106--আপতন 

[1013670 [৪--আপতিত বশ্মি 
[1700001017--আবেশ 

[7০:09- জাভা, নিক্কিঃত] 

[709-60--অবলোহিত 

[050100017-অস্তরণ 

[1501960- অস্তরিত 

[0750190---অস্ত ক 

[07160--আয়নিত 

[.8061)--লীন 

[.০৬--নিয়ম, সত্ব 

[.100160001-গলন, তরলীভবন 

[,০06301৫--চুম্বক পাথর 

1412£17৮--চুস্বক 

218876016- চুদ্বকীয়, চৌস্বক 

11826060150 

21880064059000-চস্বকন 

208£715096101-বিবর্ধন 
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1/19০1--পদার্থ 

11০01010--মাধ্যম 

1161008 700171--গলনাংক 

101০:০3০০12০--অণুবীক্ষণ 
11:9০ মরীচিকা 

10170 দর্পণ 

০890০ ৪16০01০1গ--খণ-ভতড়িৎ 
[০৪0৪1 উদাসীন 
[ব০7-০07590০601:--অপরিবাহী 

1ব011721-_-অভিলম্ব 

€(0166---অনচ্ছ 

018106€ (০0100 )--নারঙ্গ 

005০1112001)- দোলন 

2212112য-লম্ঘন 

চ661790100100- দোলক 

ঢ06170100:5-উপচ্ছায়! 
22110- পর্যায়, কাল 

761101০--পধাবৃত্ত 
76110010105 পর্যাবৃত্তি 
56170068016 প্রবেশ 

ঢ17256- দশ। 

চ1)050150129001)06-_অন্ুপ্রভ! 

11)03015016501)0--অন্থ প্রভ 

ঢ13007--ডটি, দণ্ড 
50191158010 (11210 )--সমবর্তন 

2০16-- মেরু 

ঢ০:০-_বহুবন্ধ, সরদ্ধ, 
2০:0510- সরন্ধ,তা, সচ্ছিত্রতা 

50510 ০1০০0:০15- ধনতড়িৎ 

চ০012091 (616০0:1০)--বিতব 
চ15550:৬--চাপ 

চ5/০৮০-পাম্প 

পরিশিষ্ট 

[২80196107- বিকীরণ 

[২21650261010--তন্গকরণ 

[২৪5- রশি 
[২6৪০6070- প্রতিক্রিয়া 

[২০96০61০017 প্রতিফলন 

7২০০6এ- প্রতিফলিত 

[২6:9০0017--প্রতিসরণ 

[২629০6০-_প্রতিসরিত 

[২.০৪০6101) (91816 ০6 )-- 

প্রতিসরণ কোণ 
[২০800161006 5- প্রতিসরণাংক 

[২6716180101 হিমায়ন 

[২6186০- আপেক্ষিক 

[২6190৬15-_আপেক্ষিকতা 

» (006০:5 ০? আঁপেক্ষিকত৷ বাদ 

[২67১813107-_বিকর্ষণ 
[২6315$0917০6- রোধ 

[২2501791)06- অন্থনাদ 

[০900795০- সাড়। 

9৪ 018000- সংপৃক্তি 
9617510%6 (9818০০)- স্থবেদী 

এ. (00০6০ 9196০) স্থগ্রাহী 

91১806১ 910800- ছাঁয়। 

9০0117-_-কঠিন, ঘনবন্ 
9011015086107,_-ঘনীভবন,ঘনীকরণ 

9০:০৪-_উৎস, প্রভব 
596০180 £1816 আপেক্ষিক 

গুরুতু 

906০0010- বর্ণালি 
9০0052106- প্রমাণ 

90৪17-টান 

5৮:০55---পীড়ন 



পারিভাধিক শব ৫ বশবিস্ব? 

১1০001)--চোষণ 

950017066--প্রতিসাম্য 

950000661০2]- প্রতিসম 

551০101011500- -সমলয় 

1515০০০৫-_দূরবীক্ষণ, দূরবীন 
[616515101)- দুরেক্ষণ 

[60006180016--উষ্ণত। 
[123101--টাঁন 

1717017791- তাগীয় 

[06100010601 -উঞ্ণতামান যন্ত্র 

[180318062 ঈষদচ্ছ 

[18109091610 স্বচ্ছ 

[0108৬19166-অতি-বে গুনী 
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0100019- প্রচ্ছায়। 

0101একক, মাতা 

৪০৪]. শ্ন্য 

৬৪70০0-বাশ্প 

৬101801017- কম্পন, স্পন্দন 

৬1016 বেগুনী 
৬1500991--সান্ত্রতা 

ড৬15০০05$---সান্ছু 

৬০:০%-আবর্ত 

৬/০৬৫-- তরঙ্গ 

৬/৪৮6-161701, -তরঙগ-দৈর্ঘা 

১1০/--একা-বশ্শি, রঞ্জন-বশি 
খ611০৬--গীত 

179017811০5 বলবিদ্যা 

/55616180101-- ত্বরণ 

£0080000- আকর্ষণ 

481০-7 অক্ষদণ্ড 

0898910--সামর্থ্য, ধারক তব 
(001706 0£ £1:951গ--ভারুকেন্ত্ 

02700058৪91--কেন্দ্রীতিগ, অপকেন্ছ্ 

0570010901-- কেন্দ্রাভিগ, অভিকেন্ু 

(00756158001 নিত্যত! 
[617510--ঘনাংক 

[05780010স্গতীয় 

[052810105 (0017606$)-- 

গতিবিষ্যা 
ঢ19$6০--স্থিতিম্বাপক 

চ১665--শক্তি 

চ.০5111501070- সামা, স্থিতি 
ছ০:০৪--বল 

ঢ01০01017-- ঘর্ষণ 

ঢ1001)-আলম্ব 

0171001017-- মহাকর্ষ 

017%1--অভিকর্ষ 

[7011201701--অসুভূমিক 

[7008০0৮ সংঘাত 

[10001569 091০%- ঘাত 

[0011760- নত 

[06109-- জাড্য 

[10610900--স্থতিবিচ্যা 

[1760০- গভীয়, চল- 

111560165 (0508100103)- 

গতিবিছধা 
102৩৩স্ভর 

0০01" জড় 

00006 আষক 



416 পরিশিষ্ট 

11 0106706010- ভরবেগ [২০৪০6101- প্রতিক্রিয়। 

1+০0০্গতি [২60015107--বিকধণ 
ব০90৪1-- উদাসীন [:2515027০5--বাধ। 

[81211610191 0£ £01০$-- [২০36-_-স্থিতি 
বলসামস্তবিক [২698810817--ফল, লব্ি 

261001000- দোঁলক [২০091990101 মন্দন 
76০:1০--দোোলনকাল, পধায়কাল [২০৬০106101)--পরিক্রমণ 

চ213০1০--পধাবৃত ০০৪০এ-_ভ্রতি 
01008, 5660 (06 3০15৬ )--থাক 9৪০1০-স্স্থিত, সু প্রতিষ্ঠ 
চ2191)০--সমতল 9০৪61০--স্থিতীয় 

[10100 116- লম্বস্থত্র, গুলন-দড়ি 50861০5--স্থিতিবিদ্ধ। 

[০310107-অবস্থিতি [21)5107--টান 
ঢ০661)09] (61)61£5 )--স্বতিক 101050--ঘাত 

৮০৬০[--ক্ষমত। ঢ07559৮]1০- _অগ্রতিষ্ঠ, ছুস্থিত 
71585012-চাঁপ ৬০1০০1০-- বেগ 

ঢ09]]- টান ৬:1০91- উল্লম্ব। খাড়া 
চ৪11০5- -কপিকল ৬618৮ ভার, ওজন 
চ891)- ঠেলা ৬/০1]- কার্ধ 

রসায়ন বিদ্যা 018571156:5 

£১0501066 91০91901- নির্জল £১100--ফট্কিি 
১০0৮০ - সক্রিয় [আযলকোহুল £১23918917--পারদ সংকর 
/১০10--আযাসিডভ £৯00091015০94৩--অনিবন্ধী 

£১01017050--আযামিডভমিতি £৯0815519-- বিশ্লেষণ 

£১6501-আসজি »::819100601০--তীলিক 

£৯1০)6005- কিমিয়া ১ বু39110550%6- আঙ্গিক 

4১1581শক্ষার ৯. 0081200961--যাত্রিক 
£1551500605- ক্ষারমিতি ৮ ড0101060:1০-- আয়তন 

£1091106- ক্ষাবীয় 4১1050:10--নিরুদদক 

£11091010-উপক্ষার £৯101750100৩--অনার্র 

£১11০5- সংকর ধাতু £১00621108- কোমলাক়ন 
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/১০০০০৪০--জলীয় 

/১5000860৮-কষায় 

/১০0--পরমাণু 

/১00001০- পারমাণবিক 
38191)০--তুলা 

3০25১০--ক্ষারক 

39$1০--ক্ষারকীয় 

3851০ 5210 ক্ষার লবণ 

3611 006081--কাসা, কাংস্য 

3০110স5--ছাপর, তস্ত। 

31-58161)6--দিযোজী 

31680117)8--বিরঞন 

31915 ০90000941)0- _দ্বিমৌল 

যৌগিক 
310 01১6-্পবাক-নল 

0106 10101 তুঁতিয়া, তুখ 
20976 0190 অস্থি-অঙ্গার 

)০911/76--স্ফুটন, ফোটা 
3011106 00170 স্ফ্টনাংক 

30:1৪ -সোহাগ। 

3৪৮০1০--বুদ বুদ 

30761 দীপ 

7%-০:০০উপজাত 

0৪810109000 ভন্মী ক রণ 

0818- ভম্ম 

08009001--কপূরর 
(08176 50£91- ইক্ষু শর্কর। 
(0812111975-- কৈ শিক 

08:০০1)-অঙ্গারক 
0856 $:07-ঢালাই লোহা 

026915--অন্গঘটক 

080815815--অহুঘটন 
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0৪0501০--বিদাহী 

089500 81911--তীক্ষ ক্ষার 
0091:০091---কাঠকয়লা 

006101081--বাসায়নিক 

01861021০81 ৪০০1০1,--রাসায়নিক 

01761010০91 8981)10--বাসায়নিক 

আনক্তি 
9:200৬10--- ১ সক্ররিয়তা 

9১. 20001931601, গঠন 
১) (01006019-- ১ সংকেত 

১ 18৬- ॥ স্যুপ 

১.:06004-- ৯ পদ্ধতি 

৮. 00601 » বাম 

010610013-- রসায়ন 

এ 2181501091- বৈঙ্েধিক রসায়ন 
» 2791160-- ফলিত রঃ 
১ 01)551091-- তৌত হী 

১ 0:800০81--বাবহারিক +, 

9) 009০9:60০81--তত্বীয় ৪, 

08078691--হিঙ্গুল 
0০০৪1-0৪:- আলকাত র৷ 

009299950০0 দহন 

০0796930916 দাহা 

0০20০০1)0--যৌগিক পদার্থ 

0০008005810017--গঠন 

00706236:-- শীতক 
0০০96 0511665-তাসত মাক্ষিক 

৮. 50191386--তাতে, তৃতিয়া 
0০০::০১/৬০স্পক্ষারী, প্রদ্দাহী 

+. 80৮110296-রস-কপূর্র 
0:5৩091--ক্ষটিক 
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0556811106-্স্ষটিকাকার 

[09০0910109516101-_বিয়োজন 
[)60০01070590-_-বিয়োজিত 
[)6০০০০৫০1)--কাথ, কথন 

[61)5018660--নিরুদিত 
[০1১5019007--নিরুদন 
[06560000152 0156111901010+-- 

অস্তধূম পাঁতন 
[02০826861017আআবন 

[)61)5105-স্্ঘনত্ব, ঘনাংক 

[0210000--লঘুকরণ 

[0150]--পাতিত কর! 
[013011561017--পাতন 

[01501169--পাতিত 
[01517)660081700-বীজদ্ 
[015501-_ দ্রবীভূত করা 
[000০0111গ-- প্রসাধত। 

[05০- রগ্রক 

10518--ন্পগরন 

দ০1110100- স্ুটন 

[296155061)০০- বুদ বুদন 

[210795০61১1 -উদ্ত্যাগী 
£19100170 মৌলিক প দাখ, মৌল 

ঢ1০৮০৭০--তড়িৎ-ছার 
[581061--মিন। 

ঢ৮৪১০:৪$০0--বাম্পীভবন 

[08০00 নিফাশন 
চ:3561091 ০11-_উদ্ধায়ী তৈল 
ছ0105107--বিস্ফো বণ 
ঢ২1091৬6--বিক্ষোরক 
চ৪--চধি, ন্ষেছপদার্থ 
চা০000617৮থমির, কিথ 

পরিশিষ্ট 

ঢ611002170901070- সন্ধান 

170217660-- সন্ধিত 

5610111252- সার 

711056107--পরিন্বাবণ, পরিক্রতি 

ঢ116165--পরিক্ষত 

ঢ1165-01:0০07--অগ্নিসহ 

[160 218911-স্থির ক্ষার 

ঢ10৬21 06 50101001-গন্ধক-বুজ 

ঢ100755০€1)০০-_ প্রতি প্রভ। 

ঢ19776-- শিখ 
ঢ01096107--সংগঠন 

[70107)019-- সংকেত 

ঢা০16 50£21--ফল-শর্কর। 

চি 029০2-- চুলী 

[1662175 2০01706--হিমা'ক 

চ031010- গলন 

[7 ।122০-ধূম 

চ00911)6 ৪০1এ--ধৃমায়মান আসি 
(856০৩- গ্যাসীয় 

09816172 - সীসাঞগুন 

518066 50£21- দ্রাক্ষা-শর্কর] 
01955--কাঁচ 

৮ 2০--কাচ দণ্ড 

৯১ 00০০০--কাচ নল 

01661) ৬10101 হিবাকস 

(51510760010 29] 919--- 

তৌলিক বিস্লেষ 
31100---পেষণ করা 

03100150 5195$ - ঘষ। কাচ 

(5010 ০০ জ৫21্বারুদ 

[7010 ৬৪৮০:- খর জল 

চ৪70655---খরতা, কঠোরতা 



পীরিভাধিক শব্ধ $ রসায়নবিস্তা 419 

76০৮--তাপ 

[7069%গ 10691--গুরু ধাতু 

75410001010 ৪০10--লবণান্ 

ন:01555--আর্দ-বিঙ্লেষণ 

[756:090০1০--জলাকর্ষী 

7৩১০0)০$1$-- প্রকল্প 

[601000--জ্লন 

এ. 0010)0--জলনাংক 

[0701£8010-- অজৈব 

[1790015--নিক্রিয়তা 

[00817063001706--ভান্বরতা। 

[00010700511016- অদাহাতা 

[)0109001-- স্থচক 

[701£০-নীল 

[0815100৮ উপাদান 

[0610 109006- নিক্ছিয় 

[100210016- দাহ 

[05010016--অদ্রাব্য 

[০2- লোহা 

১ 0৫--লৌহু আকবিক 

)$0%--কাচা লোহ। 

» ১ 008৮ পেটা লোহা! 

» 9 ০25--ঢালাই লোহা 

[392)010179এ5--সমা কৃতি 

[110--ভাটি 

[.8০- লাক্ষা, গাল! 

[৪০৮০5৫--ছুপ্ধ-শর্কর 

[.0100 0170 ভূষা কালি 

[.৫৬-নিয়ম, হত 

]1196500106- চুনাপাথর 

[0010--তরল 

[.০৪৫-_সীদা, সীমক 

[.6৪, 91৪০%-- কৃষ্ণ মীদ 

9.» £6৫- মেটে সিন্দুব 
9.১ আ1--সফেদ। ট॥ 

[108186- মুদ্রাশহ্ধ 

[12015180017-দাবণ 

191 সীরা 

101০05--পার1) পারদ 

161006 9০0100--গলনাংক 

10৫01--ধাতু 

॥.১00016--বর-ধাতু 
» * 08$০--অবর-ধাতু 

)11০0110185--ধাতৃবিস্তা 

[16০11014--ধাতৃকন্ন 

1106091--খনিজ মণিক 

[17761510£গ--মপিক বিদ্যা 
)10101010--মেটে দিদদূর, সীসপি্দূর 
1151416- মিশ্রণ 

[1০15৮--আরর 

1/00160016--অণু, 

201৩০413:--আণপবিক 
৮. (90018 আধবিক সংকেত 

০7০0১৪$1০--একক্ষারীয় 

১২10781617৮ একযোজী 

১101291--খল 

১1010551670 বযোজী 

৫০৫০৫ জায়মান 

901৪1 ৬৪০- প্রাকত জল 

6০011290017 প্রশষন 

ব6৪051স্প্রশমিত 

ব10৩-সোর 

[০০-061-অধাতু 

[০0-5018006স্অনুম্বাযী 
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1 011791 ৫619815--গ্রমাণ ঘনত্ব 

0০০109107--অস্তধূতি 
0০051)0:07--অষ্টতলক 
002৫06--অনচ্ছ 

0:£7$০--জৈব, অঙ্গারক 

0:0100617- হরিতাল 
চ919:97--খনিজ মোম 

78891%6 1:০7--নিক্ক্রিয় লৌহ 
৮০:০০ £৪5--জাত্য গ্যাম 

চ61109010 19৬-্পধায় স্থত্ত 

[1705101)0165০6০০-- অন্প্র ভ] 

ঢ1)55108] ০1১2100--ভৌত পরিবর্তন 

ঢ0160)610 রঞ্জক-চূর্ণ 
ঢ0199৫০--নমনীয় 
7:20101090010--অধংক্ষেপন 

[71255016-- চাপ 

ঢ0190104$--সবিষ 
চ০015৬8161/-বহুযোজী 

0০০6০৫07--পচন 
ঢ0119০0--শোধিত 
চ500--মাক্ষিক 

03080152161) চতুর্যোজী 
0398101: 11006-- কলি চুন 

00101 511৬61:--পারুদ 

[২৪০1০-৪০৮৮০-তেজক্ষিয় 

[২৪০ ৪810--বিরল মৃত্তিক! 

[২০৪০৫০1১-বি ক্রিয়া 
[২০৪০৫৮০--সক্তরিয় 

[২০৪৪০০৫--বিকারক 
[২6৪188:-মোমছাল, মনঃশ্বিল! 
চ:6০৪০174 ৪৫০1৮-বিজারক দ্রব্য 
[২6০০৫০০--বিজারণ 

[2৪117 রজন 

[০০াশ্বিকষন্ 

[২০০ ৪৪10--খনিজ লবণ 
[০০5 £19১--লোহছিত কাঁচ 

৫০--পল্সরাগ, চুনি 

[২০০৮--ষক্িচা 

৪1-80710010120০--নিশাঁদল 

০৪1৮--লবণ 

১ 501000002-খাগ্য লবণ 

রা 5017779001--যৌগ লবণ 

9৪102020০--সোরা 

98911016-_নীলকান্ত 

9900190101)--সংপৃক্তি 

১৪ 0এ1৪6০০--সংপৃক্ত 

99011001)€--গাদ, কন্ 

5198--ধাতুমল 

910610175--বিগলন 

5০ ৪0০7 মুদু জল 

০০1০1:--ঝাল 

9০1016- দ্রবণীয়, দ্রব্য 
5০180111- দ্রাব্যতা, দ্বণীয়তা 
50100101)--দ্রব, দ্রবণ 

5০1০০ -_দ্রবিত পদার্থ 

9০৪৮1০-- স্থায়ী 

১21০1) --শ্বেতসার 

5০৪1702810 50180100--প্রমাণ দ্রব 

91$0020100--উধ্ব পাতন 
908৪81--শর্করা, চিনি 

50101১61-- গন্ধক 

50067580018650--অতিপৃক্ত 
959006$15--সংঙ্লেষণ 

551১060০-্সাংশ্লেষিক 
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550901--চিহ্ 

160092180516--উষ্ণত। 

16200091106-পান দেওয়া 

1'290 00৮১৪-_পরীক্ষনল 

[1601:5--তত্ব, বাদ 

11501561581--তত্বীয়, বাদীয় 

7107--রাঁং, টিন 

[0150 00101617-ত্রিযোজী 

1010018007- বিচুর্ণন 
ঘ০৮০০-- নল 

1০৪1০: নলাকার 

ন8060010০--তাপিন 

001017--সংযোগ 

[0101%21271-একযোজী 

0735800196--অসংপুক্ত 

৬৪০০এ:--বাম্প 
ড10০89:--সির ক] 

৬6100111101) সিন্দুর 

৬15০০এ১-সান্তর 

ড155931---সান্ত্রত। 

ড10:০০০--কাচীয় 

৬০1৪1০--উদ্বায়ী 

৬1001, 014০-_ তু তে 

৮”. ১ ৫16৫1৮-ছিরাকস 
৬০1/0)৫-- আম তন 

৬০206 0914--খর জল 

"৯5০৫0 জল 
৬৬০০০]০:০০--জলাভেগ্য 

৬/৪0০1:0181)শশ্জিলরোধক 

৬/৪ 3019007- ক্ষীণ দ্রেব 

৬/1)106 2:561710--সকো। 

৬/1১1৩ 1০৪--সফেদা, শ্বেতসীল 
৬৬1)16 0০৪-্শ্বেততাপ 

৬৬/০০এ ০1)8:00971--কাঠকয়ল! 

2100০-দস্ত 

21:0010-গোষেদ 

গণিত-_17901517780168 

পাঁটীগণিত---/11010096016 

বীজগণিত --41460:5 

£05301006--প রম 

£১05০1332- ভূজ 

£১050:80০6 00099০--শুদ্ধ সংখ্যা 

4)9০906 20816--দগ্রিহিত কোণ 

£110006 021৮-একাংশ 

4১০৪০ 20816--সুষ্থ কোণ 

£001010)-যোগ' সংকলন 

£1005৩--উন্নতি 

£811189000- মিশ্রণ 

জ্যামিতি--06017609 
ভ্রিকোপমিতি--1218015000609 

/£১100৪6ৈস্একাস্তর 

/5106006100-একান্তর ক্রিয়া 

£001:0281086 %8106--আসন মান 

4১106078015 ০:০০শ্রি 

বিকল্প প্রমাণ 
/১001800এ-ার্থক 

4১005080600--পুর্বরাশি 
ঠোঠএএ0--বাধিক 

£০চাপ 
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£০৪--কালি, ক্ষেত্রফল 
4১116106610 5601০3-্সমাস্তর শ্রেণী 

£10--ভূজ, বানু 
4১6 08-সমহার 

/৯৬০:৪৪০-- গড় 

85%10100-ম্থতঃ সিঙ্গ 

/৯201৩স্অক্ষ 

£১15 06 0:01600101)- 

অভিক্ষেপাঞ্ষ 

8৪5০ --ভূমি 
3610৬ 781--উনহার 

911)01019]--দ্িপদ 

39109--বিনিময় 

93159০6০1--দ্বিখ ক 

85 (+)--ভাজিত 
9316৪80--বিস্তার 

3111 06 €3:০7)9178৫-_হছুগ্ডি 

810912198৩--দালালি 

081011791--অঙ্কবাচক 

০৪151 মূলধন 

০০20০--কেন্দ্র 

০6706 ০ ত০8৬115স্ভরূকেন্ছ্ 

০61/0:014--ত্রিভৃজকেন্ত্ু 

0০1১010--জাা 

০1:০16---বৃত্ 

08:00181 0068801৫-_বৃহ্বীয় মান 
01100070061706--পরিকেন্জ 

(01001066161)০6--পরিধি 

011500501106--পরিলিখিত 
(০০-৪830181-- সমাক্ষ 

0০০0697০1600-গুণক, সহুগ 

009290109007-্সমবায় 

0010016106- _-সমাপতণ 

001111)991--একরেথীয় 

01201010181 015009010--ব্যাঁজ 

0022016--জটিল 

001017)193101--"দ স্বরি 

09707094170- মিশ্র, যৌগিক 

» 10661256- চক্রবু দ্ধি 

(50920191610617915 21001৩-- 

পূরক কোণ 

0017090670--ষোগক্তিয়। 

001701606 00770০1--বদধ সংখ 

001705021)--ঞবক 

0017561)600--এককেন্দ্রীয় 

0০90০811১(--সমবিন্দু 
0০০-০1:1096৩5-স্থানাংক 

00176 শঙ্কু 

00710£406- অন্ুবন্ধী 

007৮০1:861)1--অভিপারী 

007৬615০-- বিপরীত 
00070191791--এক তলীয় 

00101191%--অন্ুসিদ্থীস্ত 

0০১8০91)0--কোসি ক্যাণ্ট 

0:0955 56০01017- প্রস্থচ্ছেদ 

07601601--উত্তমর্ণ 

০০১০--ঘন, ঘনফল 

০0০৪ £০০:- ঘন যৃল 

০০৮1০--ঘন, ত্রিঘাত 
০5০11০--বৃত্তস্থ বৃতীয় 

[)৮০০:--অধমর্ণ 

[)6011091--দশমি ক 

[068০01077--সিদ্ধাস্ত 

[06150120179 00-হর 
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101880781--কর্ণ 

| 01821756661--ব্যাস 
[01661670০০--অন্তর 

01761200019] 08100105-- 

অস্তরকলন 
011--অস্ক 

1010861)9107- মাতা! 

016০6018- নিয়ামক 

[)11০00--অপসাবরী 

[01%10670--ভাজ্য। লভ্যাংশ 

01৮1061700-_ভাগক্রিয়। 
[01151017--ভাগ, হরণ 

[)1%1501--ভাজক 

[)০-৭০০1081--দ্বীর্দশিক 

0)এ--শুক্ক 

ঢ00616101--উতকেন্ত্রত। 

7111956--উপবৃত্ত 

71101090017 অপনয়ন 

ঢ001001961017-- নির্বগন 

[7098091-সমী করণ 

দ708060 010৪-সমীকৃত কাল 

চ70158160-তুলা সমমৃ্য 

চ0019080181- মদৃশকোণী 
ঢ001015127--সমদূরবর্তা 
চ001]306121--সমবান্থ 

চ:৫81৮9161)7 তুলা 

হহ0োশ্াতৃল 

৮6) সুগ্ম, জোড 
ঢ৬০100190--অবঘা তন 

চ$০0৮৩এ--বছিলি'খত 

ঢ০৫176০-বহিঃকেন্তর 
ঢ060101: 217561০--বছিঃকোণ 

চয61091--বহিন্থ 

চু] 31$০০০1--বহিদ্ধিধপ্তক 

ঢ.ফা9051017---বিস্তৃতি 
[70010610651 1 0601610-সচকস্ুত্ 

চ::016551010-- রাশি 

চ7০০--তল 

ঢ৪০০-উতৎপাদক, গুণনীয়ক 

ঢ০00791--গৌ ণিক 

চ0োঃএ]০-হ্থত্র 

ঢ1841৫-_ চিত্ত 

চা0000াশ্ভগ্রাশ 

ন00000--অপেক্ষক 

9817--লাত 

91901চিত্্, জেখ 

0180171091-- লৈখিক 

060177600 5€1165--গুপোত্য় 

শ্রেণী 
01501670--নতিমাত্র 

17211000010 ১০1165--সমোত্তর 

শ্রেনী 
[7০181১৮--উচ্চত। 

750610০1৫--পরাবুত 

7799০667056--অতিভভূজ 
7500907651-- কল্পনা, গ্রকষ্প 

[0180650 0001001 080001 

(7. 0. চ)--গরিষ্ঠ সাধারণ 
গুণনীয়ক (গ, সা, ও) 

[102000£6176009-সমস্থ তব 

[701012022োআনতৃম 

[0০1046 ৫1816-অস্তভূর্তি কোণ 
[05011060--অন্তলিখিত 

[৫600৩ে--আথতেদ 
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[708610781--কল্পিত 

[00:06 08০0101)-অপ্রকৃত 

ভগ্নাংশ 

[0০600:5--অস্তঃকেন্জ্ 

[0001200001)50191১16-্অমেয় 

[706"-স্থচক 

[1)517166) 1178010- অসীম, অনস্ত 

[1068০1- পূর্ণসংখ্যা 
[006£61 ০8100195--সমা কলন 

[00০৫৯ )-গুপিত 

[20611)91-- অস্তস্থ 

[106156০610৮--প্রতিচ্ছেদ, ছেদ 

[1162£0121--বিষম 

[$০১০০1০5--সমঘিবান্থ 
[০156 1৪0০স্পব্যন্ত অনুপাত 

[1০:10 বিবর্তন 
[1/৬০190০1,--উদ্ঘাতন 
[908৩ ০০৪০-ন।ভিলম্ব 

[.০0৪0০- দৈর্ঘ্য 
[16 বেখা 

[,17)68:--বৈখিক 

[1801110--দেনা 

৮০০৪৩---সঞ্চা র-পথ 

[.02008100011591 5600010---দী্ধঘচ্ছোদ 
[06556 50900100018 100161016 

(4 0.১৫)--লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক 
(ল, সা গু) 

212801000০-মান, পরিমাণ 
19101 2৬15---পরাক্ষ 

2১09101 9:০--অধিচাপ 
70100: 2315--উপাক্ষ 
209510910--চরম, বৃহতম, গরিষ্ঠ 

1%1০৪1/--মধ্যক, সমক 

10174৩-_ বিষুক্ত 
14017006--কলা, মিনিট 
1৬11101701010--অল্লতম, লঘিষ্ঠ 

10160 (6500107)- মিশ্র 
1010016--গুণিতক 

1010011০80- গুণ্য, গুণনীয় 
1101001102097--গুণন, পূরণ 

11 0100112শশগুণক 

০5৪1৬০--খণাত্মক 

1ব010০০:-সংখ্য। 

বি 9120618€01--লব 

01109] 52০01০০--লঘ্ষচ্ছেদ 

০৫৫--অযুগ্ম, বিষম 
09011006 56০61017---বক্রচ্ছেদ 

09950 90£1০--স্থল কোণ 

0০691760:০2--অষ্টতল ক 

0)219516 ৪251০-বিপরীত কোণ 

01৫61--- ক্রম 

0:01179€6--€োটি 

0:017081--পৃরণবাঁচক 
021817--যুলবিন্দু 

0):0০০০০৪--লকম্ববিন্দু 
0:009£0721--সমকৌণিক 

7৪:৪৮০1৪--অধিবৃত 

চ৪191161--সমাস্তরাল 

2918116109820--সামাস্তরিক 

[০6৪1 0181)81৩- পাদ ত্রিভূক্ধ 

চ০0088০--পঞ্তৃজ 

চ০:106তোশ্্পরিসীষা 

6106170100]2স্ লম্ব 

৮5: ০12 শতকরা 
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ঢ261561)05£০--শতকর। হার 

706170006101৮--বিভ্তাস 

ঢ51276--সমতল 

চ115- যুক্ত 
2০৮ বিন্দু 
72০1০- মেরু 

7০158০1)--বহুতূজ 
ঢ01510601017--বহুতঙলগক 

ঢ9908186০---ন্বীকাধ 
ঢ99101৮6--ধনাত্মক 

2০৬০:--ঘাত 

ঢ০৪০৮০০-্পচলিত নিয়ম 

ঢ165606 /০:০)-বতমান মূল্য 

211706- মৌলিক 

01001610-সম্পা্চ 

চ101০০007--অভিক্ষেপ 
2:০৮০৮-গণফল 

ঢ:0£1555101-- প্রগতি 
:929155015 7১০০--কোম্পানীর 

কাগজ 

21০20910100 অন্থ পাত 

চ109076197291--আহ্ছপাতিক 

ঢ:০999310107--প্র তিজ্ঞ। 
0990:90০--দিঘাত 

(008761/--রাশি 
(03890711966191- চতুতু জ 
(08০0162েশেভাগফল 

[২90191,--রেডিয়ান 

[২৪1৩-ব্যাপার্ধ 
[৪০স্্ছার। দর 

[৪৫০--অনধপাত 

[৪010021--মূলদ 

[২০০1০:০০৪1-_বিপরীত 

[২০০০161০--আয়ত ক্ষেত্র 

চ০০০116৪7- খজুরেখ 
চ০০০৫1104-আবৃত্ত 

চ০৫0০৫০০--লঘুকরণ 

[২606% ৪0816-- প্রবৃদ্ধ কোপ 
[০৪০12 ্যম 

চ২০7191৫61--অবশিষ্ট, বাঁকী 
21)000005--রহ্থল 

1০০৮-যুল 

চ২1£1)0 287816--পসমকোণ 

[০1০ ০£ ০৮:৪০--ত্রৈরাশিক 

নিয়ম 

510০--বাহ, তৃজ, পক্ষ 
918-_চিহ্ 
91001011508 0017-_-সরলী করণ 

5০2161০-_-বিষ মতৃজ 
১০০৪০৮--ছেদ ক 

5৫০০০. বিকলা, সেকেও 

১০০1০1১---ছে 
১০০০০: বৃতকল। 
১৪০০০০:১৮--বৃত্বাংশ 

9618০101৩--অর্ধবৃত্ত 
০০11০১---শ্রে ণী 
১1১৪:০-- অংশ 

91817150817--পার্থক 

১।০---আয়তন 

310081090609385 €৫.480101--- 

সহ-সমীকরণ 
9০100107--সমাধান 

940৪:6---বর্গ, বর্গক্ষেত্র 

১৫091:6 :০০৮--বগমূল 
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১০1০---ঘন, ঘনবস্ত 

১০৪০০ স্থান, দেশ 

991:91--সপিল 

১:০০]--্ক, মজুত মাল 

50:5186--স্রল) খু 
১১ 217616-- সরল কোণ 

90661)00 817£16- সম্মুখ কোণ 

900:8০001- বিয়োগ, ব্যবকলন 
5020১--যোগফল, সমষ্টি 

9061199516017--উপরিপাত 

901:0--করণী 

90011617761)6215 217616-- 

সম্পূরক কোণ 

50:9০৫--তল, পৃষ্ঠ 
91010605--প্রতিসাম্য 
9500105059 815 ০ 

প্রতিসামা অক্ষ 
127£617--ম্পর্শ ক 
60৪06:০7--চতৃত্তলক 

ন60-রাশি, পদ 

[150110--উপপাদ্য 

70107255--বেধ 

শ18175501521--ভেদক 

[:5109ড০156--তির্ধক, 

719621010--ট্াপিজিয়াম 

[118616--জ্রিভূজ, ত্রিকোপ 
711£01001706011021 12010 

কোঁণাজপাত 

215506100--ব্রিখগুন 

706 1015০0901)৮-আসল বাট! 

0110- একক 

[01010091010 - সম 

[0016215 07567০--এঁকিক নিয়ম 

৬৪10০-_ মুল্য, মান 

ড৪1187016- চল, পরিবর্তনশীল 
৬৪119101017---ভেদ 

৬০:০৫ শীর্ষ 

ড০1601081 20£1--শিরঃকোঁণ 

৬০161098115 0০০5116--বি প্রতীপ 

৬০1010০--ঘনফল, ঘনমান, আয়তন 

৬1581 (08006101) )--পামান্ 

261০--শন্ 

জ্যোতিবিদ্যা -_-/8517011018% 

/061050011-অপেরণ 

/১101650হ-উত্তর ভাদ্রপদ 

£10606--উন্নতি 
/ঠাঠা)0৪] 0001107--বাধিক গতি 

4৯265 

/091617৮- আপাত 

£১0091107-জঅ পহ্র 

£১০০£০০-অপত্ 

£১00119- আকুইলা 

45021001178 1)006-- 

উদ্বিন্দুঃ উচ্চপাত 
£0081105- কুভবাশি 

£56501945- গ্রহাণুপুপ্ 
4১01165--প্রজাপতি ম পল 

£00012221 ৫01087)02- জলবিষুব 

4৯15-অক্ষ 
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/১2110000- দিগংশ 

29119078- কাঁত্তিকেয় 

93172155621 যুগ্ধ তারা 

027০61- কর্কট 

0৪0০9905--অগন্ত্য 

061656191 ০09001.. 60001700019] 

_খ-বিষুবরেখা, থ-বিষুবকৃত 

06916501591 15016006- ব্লীন্তিলম্বঃ 

বিশ্ষেপ 

৮. 1012010006- ক্রাস্ত্যাংশ' 
তভুঙ্াংশ 

৮. 501061০--ধগোল 

015:0090501,66-বর্ণম গুল
 

001111086101-অক্ষীক রণ 

0০1760-ধৃমকেত 

0092505119101017--নক্ষ 
ভারামগ্ডল 

০0:0176--ছটামগ্ডল 

00100109001, মধ্যগমন 

0০%০1০- চক্র 

[92০11780101 বিষুবলম্ 

[))6৮০1৩-_উত্তরফান্তনী
 

[9650০617108 00906-_-অববিন্দু, 
নিয়পাত 

[92৮196107--চ্যুতি 

[0190791--আন্িক' দৈনিক 

56০ (0৭6- ভাটা 

চ,০1195০-- গ্রহণ 

ত.):21000190 বলয় গ্রাম 

এত 08:091- খণ্ুগ্রান 

হু 0০651- পূর্ণ গ্রাস 

ঢ.০17১0০- ক্রান্তিবৃত 

চ৫০৪১০-_নিবক্ষরেখা, ভূ-বিষুববৃত্ধ 
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2১058010191 নিবক্ষীয়ু 

[:0011)0 (0106)-_বিষুব 

ঢা১এ (0৫6--জোমার 

ঢ০০০০-_নাভি 

সও]1 00০০০-_পৃশিমা 

08193- ছায়াপথ 

0753 ৮০০-_সপ্তষি মণ্ডল 

01690 ০11016-- গরু বৃ 

3০০9০617071০--ভূকে শ্্রীয় 

3176111--মিথুন রাশি 

[7০11০০০1১001০- ন্থধকে শ্রীয় 

[10971501 (0101০) গন্ধ 

৮. (710116)- ক্ষিতিজ 

ন0715090671--অ5তম 

[766110)1 018061-- মহ গ্র
হ 

[76615061181 5১০০--ভান্ত প্রদেশ 

[001০7 বৃহস্পতি 

[.৪7১-5৫71-_-অধিবধ 

[1079-_তুলারাশি 

[0০51 (1776 স্থানীয় সময় 

[.002চাঙ্ছ 

[,01)90101,- চান্দ্রমাস 

1915--মঙজল 

18704৮--প্রতাত্র
 পদ 

০217 ঠ006--মধ্যকাল 

1৮12০0:5--্বূধ 

১1611019177 মধারেখ! 

*% 719176-ম্ধ্যতল 

ট165০:--উদ্ক। 

7160০০:16- -উদ্কাপিণ্ড 

11185 অঃ5--ছায়াপথ 

21০০০স্চজ 
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৪01: কুবিন্দু ১০৪৪০7--খাতু 
[ব৩৪০-০৭০-__লঘৃক্কীভি, মর! কটাল 51061151 0706-_নাক্ষত্রকাল 
[ব61১915- নীহারিকা 317145- লুব্ধক 
০০০৪০০--নেপচুন 5০91501০6--আয়নাস্ত 

০৬ 0700)--অমাবন্য। 5০1০৪- চিত্র! 

০৭০--পাত 9010176-0106-__গুরুম্ফীতি, 

০০007 অক্ষবিচলন তেজ কটাল 
0৮96:৮৪6০:9--মানমন্দির 

01:০910--কক্ষ 

01100--কালপুরুষ 

চ5279119২---লম্বন 

চ1)এ00018--উপচ্ছায়। 

৮718০০---অন্থভূ 

[2111061100--অনথস্থর 

০7৪০--"কলা 

চ19009901)6:6-- আলোক মণ্ডল 

০19০ শ্্গ্রহ 

[1619০5--কৃত্তিক! 

চ5০9181 9215শশক্বাক্ষ 

». 015091)06---লঘ্বাংশ 

৮০1০--"মের 

৮০০1০ 52োশ্শ্ঞ্বতার। 

চ০111--পুনর্বনথ 
চ120653101)---অয়নচলন 

*. 5৩:1০81--পূর্বাপরবৃতত 
[১:981555100--অগ্রগতি 

[২68:655101,--পশ্চাদগতি 
চ২180ট ৪$০155107-বিষুবাংশ 

98810591:0০-ধন্ছরাশি 

58061110--উপগ্রহ 
9868:7স্শনি 
9০0:98০7স্পবৃশ্চিকরাশি 

১0৪21- নক্ষত্র, তারকা 

90101067 9091501০০--ককট ক্রাস্তি 

০07-_ন্থু্য 

980-5906--সৌর কলঙ্ক 
51-019]স্প্র্যঘড়ি 

96110: [)191)6৮--বহিগ্র্ছ 

51)0010 061100-_যুতিকাল 
[16- জোয়ার-ভাটা, জলম্কীতি 
[600991866 2০০০-নাতিশীতোষ- 

মণ্ডল 
[0001 200০--উফ্মণ্ডল 

25516 01101- মধ্যবৃত্ত 

[1001০ 0? ০৪০৪: উত্তরায়ন বৃত 
[আ111£)ত্্সদ্ধালোক 
0০০০:৪স্গ্রচ্ছায়! 

0058 70৪10:- সপ্তধিমগ্ুল 

[0:58 20170-শিশুমার 

৬০৪০- অভিজিৎ 
৬০০৫৩--শুক্র 

৬6179] €001002--মহাবিষুব 

৬০:61০৪]1--উল্লম্ঘ, উধ্বণধঃ 
৬০:0০81 ০1:০16--লম্ববৃত 

৬:৪০--কন্তারাশি 

৬/11)061: 501$0০৪--করক্রাস্তি 
26210)--খ-মধ্য, স্থুবিন্দু 
22515100 ৫45991)০5-মতাংশ 
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/১0001001--উারু 
4১02105 2১16--কণ্ম়পি 

/১010105--গলরস-গ্র্থি 

/১111062625 081781-পৌ্টিক নালী 

/0221018--রুক্তাল্সতা 

£0860025স্শীরীরস্থান 
/১00156061০-্বীজবারক 

£00100210-্প্রতি বিষ 

£৯00৩-স্পায়ু 
£১8০16-মহাধমনী 
0০02610-- ক্ষুধা 

৮. ১105১ ০1-ক্ষুধামান্দ্য 

/1০5-ধ্ষনী 
/১1090101-কতিম 

*. 66017--কৃত্রিম খাদন 

». 163018000-কৃজিম শ্বনন 

£$৫061০--নিবাঁজ 

£$5100118000--আত্ীকরণ 

£001০16- অলিন্দ 
8819006 ৫1০৮-হষম খাদ্য 

3116--পিত 

318006:--বন্তি 

81০০--রক্ত 

8190 0165301৫--বক্তপ্রেষ 

৮» ড65561--বক্তবাহছ 

3০:০-- অস্থি, হাড় 

8০০1 অন্ত 

3:688€ 6০7৫--উর:ফলক 

81910--মন্তিষ্ক 

8:69001074--শসন' শ্বাসকার্য 

310170005--ক্লোমশাখ। 

08011191165--জালক 

0০810180 &70--আগম ছার 

08105] * _করকুর্চান্থি 
08101986--তরুণাস্থি 
06:60111)- লঘুমন্তিষক 

066১1010- গুরুমন্তি্ক 
০1০5৮ বক্ষ 
01)01091 ০০৪৮-কফমণ্ডল 

01)577)6--পাকমণ্ড 

01108019007 01 ০1০০-- রক্ত 

ধ্বহন 
(01091017601 ”-রক্ত তন 

0191016--কণান্থি 
0০০০9৯--অন্ুত্রিকাস্থি 
00119 ১০০০--অক্ষকাস্থি 
0০01017--মলাশয় 

007)0700%82- নেজ্রবত্মকল। 
0০9:76৪--অচ্ছোদপটল 

0010050০165, 91০০৫-- রক্ত কণিক| 
।1৪--লোহিত কণিক! 

৮”. ১%)10-শ্বেত কণিক! 
01971010-- করোটিকা 
000০1০--কৃত্তিক 
[0610001--অস্তস্বকৃ 
[015210:5810--মধ্যচ্ছদা 
[01808007--পরিপাক, হজম 
[015008186-াব 

[0196৪$--বোগ, ব্যাধি 

*». ১ 6000261008--সংক্রাহক 

ব! ছোয়াচে রোগ 
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[056296) 106০0০এ৩--সংক্রামী 
রোগ 

*.) %৪6০:-৮০:০০--জলবাহিত 
বোগ 

[019176556276--বীজদ্ব 

[01316০007--নিবী জন 
[)0005, £0018০10০- মুখ্য রসকুল্য। 

[08090217019--গ্রহণী 

[010611015--উপ চর্ম 

ঢ01819009- অধিজিহব। 

7/০0811-- চক্ষ্ত"োলক 

[1)29006--ঞ্তাইম 

ম৪10016 মৃচ্ছা! 

ঢ76700--উবস্থি 

ঢ০]261)৮-কিন্ব, খমির 

ঢ19013- -অনুজজ্ঘা স্থি 
ঢ01810617 10817 010--মহাঁবিবর 

ঢ0005--আমাশয় স্বন্ধ 

0511 0199961--পিত্ত[শয় 

081081107--নার্ড গ্র'স্থ 

98500 10106--পাচক বন 

36170--বীজ, বে।গবীজ 
01212- গ্রন্থি 

0011--গ্রাপনালী 

9০--মাড়ি 

[৪1 0891160--তালু 

762- হৃৎপিগ 

» ০০৪০-হৎস্পনন 

[ব19 ৮০০০-নিতস্বাস্থি 
[7 00610০--প্রগশ্াস্থি 

[002011---অনাক্রম্য 
[15002010806 ৮০1১০-স্জঘনা স্থি, 

কপাল 

পরিশিষ্ট 

[105918000- প্রশ্বাস 

[790০- পদপৃষ্ঠ 

[2065011০--অস্ত্ 

»১181£6--বুহদন্ত্ 

৮১ 500911--্ষু্রান্তর 

[5--কনীনিকা 
[917৮--সদ্ধি 

110065--বৃক্ক 
চ৮)০০--জান্ছ 

10০6-০৪০--জান্ুকাপালিক 
[81572 - স্বরযন্ত্ 

[1/90061১0--সন্থিবন্ধানী 

[1$০1- কৃত 

[,01)--কটি 

[,091785181)05012255--দু'রবদ্ধ দৃষ্টি 

[,01185- ফুসফুস 

[.51000--লমিকা। 

[91000108010 ৮০৭৭০]--লসিকানালী 

11610001806-- ঝিলী 

10০০৪০৪19৪1--করভাস্থি 

1৬1০00081521--পদতলাস্থি 

1%0101০০৩-_জীবাণু 

1%10০0০- শ্লেম্বা 

»)00600018176--ল্লন্মিক ঝিলী 

105০1০---পেশী 

০১ ড০1010915--এচ্ছিক পেশী 
এ ৭:1)501007প5--অনৈচ্ছিক * 

৪591 ০৪৭5৪£০--নাসাপথ 

ব০০৮--গ্রীবা 

০৮০- নার্ 

এ১2%৫:6০৮অস্তমুথ নার্ড 
৬১6০৪৩০০শ্্ষহিমুধ 
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6:৮৪ ১ 100601--চেহ্িয় নার্ভ 

676) 561)501--সংবেদ ৮ 

052 ০৪.৮1০--নাসাবিবর 

9501--নাসারন্ধ, 

09113190061), 15000101010 পুতি 

(5,500198893 - গ্রাসনালী 
018917- যন্ত্র 

5১01525061৬ ০--পাচন যন্ত্র 
৮ ১৪%০0০6০:5--বেচন যন্ত্ 
%১12501186015- শ্বাসযন্ত্র 

0৬%৭1:%--অগ্ডাশয়, গর্ভাশয় 

[281)016295--অগ্র্যাশয় 

[৪:৪5106--পরজীবা 

[61৬15--শ্রো ণীচত্র 
ঢ561102101000--হানরা কলা 

[6115091515--ন্রমলংকোচ 

[21301190105 ঘর্ম 

ঢ19819085- _অঙ্কুলিনলক 

0080105--গলবিল 
70185109--রক্রস 

চ16015- ফুস্ফুনধর। কল। 

ঢ01507- বিষ 

015097005-- সবিষ 
চ০015076--বিধিত 
[০915078-- বিষণ 

চ2:০৬৪০60--বারণ, প্রতিরোধ 
ঢ0100013915- ফুনফুমীয় 
চ15০--নাড়ী 

7০0011--তারারন্ধ 

৮৫৩---পুজ 

00068906107--পচন, শটন 

চ109:1০ €1১৫--নিগমথার 

(03009191,006- সঙ্গযোধ 

[২৪৫185-_বহি:প্রকোট্াস্থি 
2০০০৪ - মলঘবার 

[০6৯ 20107--প্রতি ক্ষিপ্ত ক্রিয়1 

[650119019107-- শ্বনন 

[২০179-_অক্গিপট 

[২1০ পাজর।) পশ্ডকা 

২1801 1700105-- মরণ সংকোচ 

9৪011100- ত্রিকাস্্থি 

98119---লাল। 

92119 £10171- লালা গ্রস্থি 

১৪710001010- স্থাস্থ্াাবধান 

9০৪০01০--অংসফ্লক 

১০11:9010 ০০৪০--শ্বেত মণ্ডল 

9৪০160101- ক্ষরণ 

961756-018917- ইন্জিয়স্থা ণ 
9০1)50175 ০1700-- সংজ্ঞা কেন্দ্র 

5৫515-- বীজদুষণ 

98000 08170 মলশোধনী 
991010-- রকমস্ত। রণ্তরল 

১1০)৮--জঙ্ধ। 

91)01131810607)655--অদৃরবদ্ধ দুটি 

91)081061-91946--অ' সফলক 

91117 চর্ 

9৮এ]1--করোটি 

০০০৪০৮--কোটর 

501791০1014 ্থযুয্নাকাণ 

501781 ০01021- মের দণ্ড 

9916617 --প্রীছা 

০০০:০--বীজ গুটি 
96111159001 নিবীজন 

(আমাশয়ের)। 566:11195--নিরাজিত 
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9০০ 010-উয়ংঃফলক 

9০০28০৮--পাকস্থলী 
9৪৪6-৫1817এ--ছ্থে গ্রন্থি 

5550010)--তস্ত 

» ১ 81106768-পৌহিক তত্ত 
৪ ১০1০0190006 রক্তমংবহন » 
* 9:৫186501৫--পাচন 
৮ ১ 16501186015--শ্বনন 

৬ 55215015-্পসংজ্ঞ| 

181581--চরণ-সন্ধ্যাস্থি 

[627007--কণগ্র! 

[)18--উর্বন্থি, উল্ক 

প110--ক$ 
[1918--জজ্যান্থি 

[1550০--কলা তত্ত 

এ 96010061181 আচ্ছাঁদক 

[০০৮)--দস্ত, াত 

« 9 01009010--ছিশীর্য দত্ত 
॥ 9 0810106--ছেদক দত্ত 

৬ ১ 100101--কৃত্তক দত্ত 

৮ ) [00121-- পেষক দত্ত 

[৪0068--ক্লোমনালিকা, শ্বাসনালী 
00 মধাশরীর, ধড় 

পরিশিষ্ট 

[500081)01--কর্ণপটহ 

[0179- অন্ত:প্রকোষ্ঠাস্থি 
[0166--গবিনী 

016৮১18- মৃত্রমালী 

[0918--আল্জিব 

ড617--শির! 

৬608 ০৪৬৪--মহাশিরা 

॥. ৮) 11021101--অধর। , 

এ ৯) $006010--উত্তর| , 
ড018060- -বাতায়িত 
৬৫170118010) -বাযুচলন 
ড০761০16--নিলয় 

৬০:০০:৪--কশেরুক। 

৬০:0019] ০010101-- মেরুদণ্ড 
ড1]105- হ্দ্রান্ত্রের শোধকযন্ত 
৬1১০০:৪--আতস্তর যন্ত্র 

৬10101]শখান্-প্রাণ 
ড৬০1০৪-১০৯--ম্বর-কক্ষ 

ড/1700106- শ্বাদনালী, 
ক্লোমনালিক। 

ড/25০-. বর্জা, জণ্লাল 
৬৪56 01০৫4০শ্বর্জ্য পদার্থ 

ড/০:0--কমি 

৬/০0১৫-- ক্ষত 

ড/015-যনিবন্ধ, কব্জি 



0101029--জীববিদ্যা 

7০০1০৫১-_প্রাণিবিদ্য। 

)010561০515--অজীবঙ্জনি 

ঠ001056- লুপ 
5০০01601--অবীজপন্রী 

/১0010910--জলজ, জলচর 

/১০01160 01021806--লব্ধ গুণ 

8000310086-দীর্ঘশীষ 

1১081009601 ভিযোঁজন, 
প্রতিযোজ্জন 

506760161005--আস্থীনিক 

61181 1০০৮--অবরোহ 

%৪:০৮০-_বাসুজীবী 

466166906 01৮ গুচ্ছফল 

$1-01246:- পট্্ক।, বাঁঘুস্থলী 

4১16000100985--বহিঃলার ( বীক্ত) 

£1£2০--শেওলা। 

£156০5-- ধাত্রী ব্যাড 

£১0100151005- উভচর 

/১108101157,--উপচিতি 

১292:০৮1০--অবামু্গীবা 

£1087950600--গুপ্তবীজী 

2১10091001--কীটাণু 

£১08109500$--সমবৃততি 

£815065081-কৌলিক 

£৮0091--বর্ষজীবী 

£১10006-পরাগধানী 

/৮16617102- গুছ 

/82661101-অগ্র। পুর, 

&০- বনমাহয 
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3919119--উড্ভিদবিদ্য। 

£006170966- উপাঙ্গ 

£১0০5--আগা 

£১10010০০৭--সন্ধিপদ্ 
/50001800-- গ্রথিত, গরন্থিল 

£58%091--অযৌন 
(5531701195000--আতীক রণ 
[310606915---জীবজনি 

310101150--জীববিং 

3156891--উভলিঙ্গ 
301- বন্ধল 

31900--কলক 

3:৪০6--মগ্তরীপত্র 

91017011106--শাখ। বিন্যাস 

8৪৮--চাঁমচিক, বাছুর 
36915, 0111--৮৭ুর 

9196--ছিপদ 

91796.-স্থলী 

3০০0--অজগর 

1316601010-- প্রজনন 

0300081 09৬1৮ মুখগহবর 

80৫--কোরক, মুকুল 
980417১£--কোরুকোদ্গম 

9০০-কুনে। ব্যাও 
309আ--গর্ত, বিবর 

730110সা128-- গর্ভকানী, গতবাসী 
300615- গ্রজাপতি 
901০-- কল 

011. কোষ 
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061] »৪11--কোষ প্রাচীর 

06158109০-- শীর্পদ 
0815হ--বৃতি 

081061- গর্তপত্র গর্তকেশর 

021011)০--শ্বান 

081908০6- বর্ম 

081015০9:05--মাঁংলাশী 

০8661011197--শৃক, শৃ'য়াপোকা 
01107561:--বো হিণী 

০০:9০ তাম্বলাকার 
0০91:০0118--দল 

0০0:০1৪-- মুকুট 
02101990--শতপ | বিছ। বৃশ্চিক 
0০0516007--বীজপত্র 
0198180০661 লক্ষণ 

০£8০০0০--শৃকপদ 

0০০০০7-_গটি 
0০০91-1০০০০এ-_-অনষ্ণশোঁণিত 
00100190107 -বর্ণগ্রহ 
00220001710 ০০- পুঞ্জাক্ষি 
0155591)--চিংড়ি 

066০০ ব্রততী 
0:607966- সভঙ্গ 

011016৮ বি'ঝি', বিল্লী 
07050906৪--ক বচী 

019০10010-্ক্রপাকার 

5:50008877--অপুষ্পক উদ্ভিদ 
01৪35- শ্রেণী 

(01855195058 00,--শ্রেণী বিভাগ 

0০1025---সংঘ 

001)080016--দংকোচী 

0910016- কাই 

পরিশিষ্ট 

০917)--তৃণকাও্ 

00:56] ৮2178007--ধন্ুঃশির। 

0০5106-- স্তবক 

[80£1)621 ০911--অপত্যকো ষ 

[020100003 (169 )--পাঁতী 

(06০ )--পর্ণমোচী 

[02100266--দস্তর 

[06621051৬6-রক্গাকর 

[06£01)61861017- আপজাত্য 

[0617015- _অধিত্বক্ 
[065061)- উদ্ভব 
[0121501085-- দ্বিকেশর 

[0161618050101)-বিভেদ 

[15010001010 বিস্তারণ, সংস্থান 
[010110005, 012155য081- এক লিঙ্গ 
[01501607-- ছিবীজপত্রী 
[01810906- অঙ্গুলাকাঁর 

[19০০1০5-_ভিআবাসী 
[)01017806- প্রকট 

[00110919018 0217--অব্যক্ত, লীন 

[99:591- পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠ 
[:০6-_পুং-মধুপ 

[8100000--কেঁচো 

ঢ০০1০৪5- বাম্তব্যবিষ্ঠা 
ঢ৪৫- ভিম্ব, অও 
2100150- জণ 

ঢ0৮:5০19৫5--ভ্ণবিষ্া] 
[200০8:- ফলের অন্তস্বক 

চ১000£60003--অস্তর্জনিষু 
[709051616607--অস্ত:কস্কাল 

[1)00506107- শস্য, অন্ত বিজী 

চ1)601710198-- পতঙ্গ বিদ্যা 
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71111010606 প্রতিবেশ 

2791০81-_বছিফলত্বক 
7:006006191- ক্ষণস্থায়ী 

72108158-_-উপবৃতি 

7919150- বৃক্ষরুহা 

2৬:86) চিরহরিৎ 

2:৬০100107--অভিবাক্তি 

ময81681010005--স্ত:সাঁর (বীজ) 

ঢ%:9315616001,--বহিঃকস্কাল 

ঢ:০৫০-_বিদেশীল় 

707০৮ পুথ 

ঢ০, ০01010900--পু্তাক্ষি 

ঢ20)119--গোত্র 

ঢ9£-_বিযদত্য 

ঢ৪৪- প্রাণিকুল 

ঢ০৪0১০--পালক 

ঢ6116- বৈড়াল 

ঢ6700152007--নিষেকঃ গর্ভাধান 

ঢ1--পাথ আ। 

ঢ1০:৪-_-উদ্ভিদকৃল 

ঢ্০০০০৩- জপ 

ঢ0161109--অ গ্রপদ 

ঢ05511- জীবাশ্ম 

[953111590- শশ্ম ভূত, শিলি ত 

ম01610:045--ফলা শী 

ঢু0£এ৩--ছত্বীক 

দু 3510719--মৃলকাকার 

0321066--জনন কোষ 

0910096010905--যুক্তদ ল 

0875956651905-যৃক্তবৃতি 

38$৮০০০- উদর পদ 

36115105000 অঙ্কুরোদ্গম 

06176180017--জনি 

361700০5--প্রজনবিস্ত। 

(36045--্গণ 

0610 ০611 জনন-কোষ 

0111--ফুল্কো 

31]1 090-_কান্্কো! 

36891010905 যুথচর, ষুখচাঁষী 

ড1০৬০0- বৃদ্ধি 

0917150306010--বাক্তবীজী 

3%79701045--যোবিৎপুংস্ক 
ঢ০১1৮- আচরণ, বৃত্তি 

[99:0৮ বসতি 

[7০1০0109--ব'শগত 

[7৩:০10--ব'শগতি 

[761000010416--উতয়লিঙ্গ 

716110099157--স্থ্ধাবৃত্তি 

[76£1,08- কাটাচুষা 

[761%০:০৬১ শাকাশী, তৃণভোদ্গী 

[0100 1120- পশ্চাত্পদ 

[7106179001,- শীতন্তত্ত 

[71150010£5- কলাম্থান 

[70770919045 সমপরি শত 

ন0170010986095--লমলংস্ত 

নু পোষক 

[79গ011৫--সংকর 

[1090 - পমজ 

[1)00165০61706 +-পুষ্পবি্াল 

[156০৮- পতজ 

[70$6০6০0:০15--পতজা শী 

[760০০স্পপর্ব 

[76:06৮:৪০-্মমেক্কণ তরী 

[015591010--উত্বেজিতা 
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[:9919011570-অপ চিতি 
7:61710]--অস্তর্বাজ 

117£0010-সর্গ 

18:8--শৃক, লার্ভ। 

[.20190- ওষ্ঠাকার 
[,91০20196--ভল্লাকার 

[.86য---তরুক্গীর 
1.৪ -পত্র, পর্ণ 

1,০81 090--পত্রমুকুল 
[,660796- শিশ্ব 

1.6, 1017060--সন্ধিত-পদ 

[,036০7--গল্দ। চিংড়ি 
[166 ০5০1৫--জীবন চক্র 

[169 115001:5- জীবন বৃত্াজ্ত 
[.100191--বেলাবাসী 

1191106-_সামুদ্র, সাঁমুদ্দিক 
110176--কেশর 

1৬912 স্তন্যপায়ী 

1/1০15010181--অঙ্গগর্ভ 

1] 21509০210--কলের মধ্যত্বক 

1609001150)-- বিপাক 
1%6০0০0110--বিপাকীয় 
11০6210010190515--বপান্তর 

11101:051৩- ডিশ্বক রন্ধ, 
11111676০0০--সহআপদ, কেন্ত্নে। 

11051005--অনুকৃতি 
1/01500119005--উভলিজ 
7607,0096516007--একবীজপত্রী 
1001:06০1085-- সহবাসী 

১00105০-কদ্ছো জ 

10001508001 পরিবর্তন 

1/010100705--অঙ্গসংস্থান 

পয়িশি 

1০0-নিশাচর প্রজাপতি 
1/0091-- ছাতা, চিতি 
14০51008--নির্মোচন 
1/0080017--পরিব্যক্তি 
৪0011 861০00-- প্রাকৃতিক 

নির্বাচন 
1)190015--জীববৃত্তাস্ত 

ি৪00151151--নিসর্গবেদী, প্রকৃতি- 

বিজ্ঞান" 
ব০06:-- ক্লীব 

০০01--মকরন্দ, মধু 
0০1০৩ কেন্ত্রীন 
1২০৭০---পর্বপন্ধি 

(0)2017101005-্"সর্বাঁশী 
01700£6175-- বাক্তিজনি 
01:01 বর্গ 
91061, 50০--উপবগ 
0:£581)1320-- জীব 

(0)৮119810175--ডিম্বজ 
05610-- উটপাখি 

055061--ঝিনুক, শুক্তি 

0%৪15- ডিম্বাশয় 

0৬৪0- ডিম্বারুতি 
0)৮02--ডিম্বক 

0৮81০--ডিম্বকোষ 
ঢ6817)966 ড2178000--ক রতল শিরা 
চ727:61708] ০৪:০-জনিতৃযত্ 
7810061508617651--অপুংজনি 
০918316০--পরজীবী 
52:6৮-জনিতা 
81990120010£5-- প্রতুজীববিষ্ভা 
০6০1£16০--কুলজি 
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০০1৪৪০--সমুদ্রচর 

76161915]--বছ্বর্ষজীবী 
7201920- পুষ্পপুট 
চ2০9110210--ফলত্বক্ 

চ26০1--দল, পাঁপড়ি 
7০০01010-- বৃস্ত 

[21)51070--পৰ 

চ10276108200-সপুষ্পক উদ্িদ 

[10603510016515--সালোকদ'গ্সেষ 

চ1107962- পক্ষল 

[1501-্গর্তকেশর 

0107 মজ্জা 

[190610-শঅমরা, ফুল 

[21970016--ভাবী কাণ্ড 
চ০1120--পরাগ 

ঢ0111796101)--পরাগমংযোগ 
চ০15০01307---বহুবী পত্রী 

চ০015£210005--বি মিশ্র 

7010০00106--শজ কু, শলকি 

চ0:আা।বাগ দ1 চিংড 

ঢ721)60511-- গ্রাহী 

চ:০৮০$০1৪--শুগ, শু ড 
[5603 000001010- ক্ষণপদ 

03990:0060- চতুগ্প? 

[২৪1516-_ভাবীমূল 

চ২৪০৪--জাতি 

[২০০০০1৪6 ড6790100--জ্ঞালশির। 

[২০০৮--মুল 
০.20:005--গচ্ছ মূল 
চ১60:০00000--জনন 

[২65০০23০--সাড়া, গ্রতিক্রিয়। 
চ২৫ড:5101--পূর্বাস্থবৃত্তি 

চ০)১01৫-- সরীস্থপ 

[২1)8000170195- গেছে বাও 

চ২০৫০:--তীক্ষুদস্ত 

[০017--চক্রাকতি 

[২0101020--বোমন্থক 

১৪০-_স্থলী 

১০০1০--শক, শকল, আশ 

১০৪ ০0০010061--সমুতশল। 

১০০এ--বীজ 

১০1০০0017--নি বান 

১৩71510৬০--বেদী 

১০০০1--বৃতাংশ 

১6:০০০--ক্রুক১ 

91001- হাঙ্গর 

১17৩]।- পো লক 

১1)০৬--ছু চ1 
১1)101-- গুলা 

১০০1৫৩-প্রজাতি 

১10৫--শলা) কণ্টক 

১০:৮৬ রেণু 

১৫000-স্পুংকেশর 

১০)-- কাণ্ড 

১০০111০--বন্ধ্য। 

১0৮1৪ -নিষেক বদ্ধ 
901000105--উদ্দীপক 

9০08০)০--গভমুণ্ড 

5০1১£--হল, অল 

5০০7৪--বন্ধ,পথ ( উদ্চিদ-পরে) 
5গে1০স্্গর্ভনও 

91০9817- খধোঙ্গস, নিদোক 

57911স্পশনুক, শন্ধুক 
50০৮/-সতৃপ্ড 



438 

০৪০৮০:--চোষক 

50112] -উদ্বর্তন 
9510৮1০919--মিথোজীবিত। 

7810178--নখর 

০0111--আকর্ষ 

[108180005-পুশপাধার 

[0৮৩--জাতিরূপ 
হ1210501501017--গ্রশ্থেদন 

765566$--শুক্রাশয় 

[05৮-প্রদর্ত 

৮৮55০1019৮-_মনোবিদ্য। 

পরিশিষ্ট 

0151565091--একলিঙ্গ 
৬6:0৮1৪6-_মেকুদণ্তী 

৬110991095- জরায়ু 

৬৪11820107-গ্রকারণ 

৬৪:1০০--গ্রকার 

৬ 01709]1--অঙ্ীয় 

৬৬ ০০-০০০৪এ-_জালপদ, লিগ্তপদ 

৬৬1)৪1০--তিমি 

৬০116 কর্মী 

৬/০:০-কমি 

[১1111950791)%-_দর্শন 

111509118172014-_-বিবিধ 

4১021018007 ্অপেরণ 

£17010991--অস্থভাবী 

£১55010866-্্পরম 

£১552)61)০6-উপরতি 

£৮305০৮-বিমূর্ত, সংক্ষেপ 
£১050506101)-বিমূর্তন 

90:9$৪--নিগুঢ 
£0065$0:9--আস্ছঘর্জিক, উপকর্ণ 
£১০০1062৮আপতন 

0019615691--আপতিক 
£১00010009008010--উপযোজন 

£১০0০16000-উপলেপ 
£১081769000--অভিযোজন 
/৯৫৬০০৪০--অধিবক্তা 
৯০৪0৪0০স্কাস্ত 

4১690060০3-্কাস্তবিষ্। 
4০61০1০৪০স্্নিঙগাঁন 

£১661617৮-অন্তমুখি 
4£৯017090101500---অজ্ঞা বাদ 

4£৯8168৪0০-- সমূহ 

£8€160061১৮--একা 

£৯166510০86101-- বিতও। 

/৯1000801ঘ5--বিকল্প, অশ্রকল্প 
00150) -পবাধিতা, পরার্থবাঁদ 
/১1200180085--দ্যর্থক 

/৯10121600০6--উভ বলত 

£৯10012161)6--উভবল 

£১1006519--অন্মার 
£00001]81 56158007- দিগ বেদন 

4৯108650106518-- অবেদন 

£08108০95--সমবৃতি 
£১081045-- উপম। 

£815985--বিলেষণ 

£810085001--উদ্বংশীয়, পূর্বপুরুষ 



4১11001500- সর্বপ্রাণবাঁদ 

£81)01081005-্্ব্যতিক্রাস্ত 

£1)01081--ব্যতিক্রম 

£১70010901085- নৃবি্ধ। 
10010001001010150--ন্রত্বারোপ 

/1)015105000--অগ্রজ্ঞান, পৃবজান 

0009 07%--দ্েষ, বিরোধ 

&10316চে--উৎকঠা 

/১09075--অনীহ! 

/১013021510--স্থৃত্র 

£১000060515--দেবত্বারোপ 

/008160170৮আপাত 

00115806107 প্রয়োগ 
£১00105110206--আ দর 

£0501081008007--আদপ্তি 

/10100০01045-- প্রত্ববিদ্য| 
/১:00০0০9-আদিরূপ 

£18010600ঘুক্কি 

£0001506০--অবহার 

£562881--অযৌন 

/950108601-উৎকাধ্, 
/85521001366 সমূহ করণ 

55100118001 আভীকরণ 

£55500180010-- অস্য্গ 

£১550100701070--অঙ্গীকার 

£585510661081--অ গ্রতিসম 
6190" পূর্বগান্গকতি 
£00615া0-অনীশ্বরবাদ 

£&৮01৮০০-গ৭) ধর্ম, লক্ষণ 

00100 শ্রাবণ 

£00১070০-্প্রামাশিক 

/১06070801০--দ্থ ত:ক্রিয় 
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ঠিআএ0101763$--অপাটৰ 

15101) -দ্বতঃদিদ্ধ 

980] ৫০0৫-পশ্চাদভূমি 

96120%1001--বাবহার, চেষ্টিত 

9০108--সত্ব। 

3185--পক্ষপাত 

81020085--সক্প্রচার 

35-01০40০৮-উপজাত 

08780105--লামধায 

0930:901017--উপস্থচ্ছেদ 

045091-_-আপতিক, আকন্মিক 

09066015--পদার্থ, জাতি 

০916£011091--নিয়পেক্ষ, জাতিগত 

0805911--কারণত! 
০৪5৫--কা রণ 

0890591--কারিক 

087501--প্রচ্থরী” 

06161)নিশ্চিত 
0019170--নিশ্চয় 

0০6:08০০6-- প্রশংসাপত্র, শ' সালেশ 

(00797০৫--আকশ্মিকত! 
০১9০৩ সংপ্লব 

০181052008--আলো কদৃঠি 

016877653--বৈশচ্য, বিশদতা 
016)60008715--চৌধোম্নাদ 

01109৯--পরাকাষ্! 
০০০৫--স"ছিতা 

0০৫8150017০6--সহস্থিতি 

0083698107--সহবাপ্ঠি 
0০০81710%6--জানীয় 

(0/০1060০৫--সমাপতন 

(0200000 3৫17১৫--কাগুজান 
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0070927:6৮6- তৌলনিক, 

তুলনাত্মক 
(5010198551017--অন্কম্পা 

009201261016--সংগত, অবিরুদ্ধ 
0012310161061691-স্পৃরক 

0010019য--জটিল 

০009008166- সংযুত 

00207051007--সংযুতি 

€:010010161)61051017--ধাঁরণ। 

(501010:010015- সন্ধি 

00170800179001)--শঙ্খল। 

0017০০১6- ধারণ।, প্রত্যয় 

00006001017 ধাঁরণ। 

001760101871--সহভাবী 

0019০1666-মুত 
0:0706001121)0- সমাপাত, সহুঘটন 

000০8106170 -সহঘট মান, সহগামী 

001010101791-- সাপেক্ষ 

0501)801121- সহজাত 

007£:9165--সংগতি, সামঞ্জ 

001717002610:- জা ত্যথ 

00750161706-_-বিবেক 

(007)5010905-- সজ্ঞান 

0017901008510655--মংবিৎ, ১তন। 
0925900861,০6--পরিণাম, অনক্রম 

007756001১৮-অহ্বতী। 

0018501600010- সংস্থান 

0015027000-- অবমতি, তাচ্ছিল্য 

0০০7১৮০৮৫ প্র করণ 

007708015স্সন্গি ধি 

(501)0198)0--অনবচ্ছেদ 

0077070007--সস্ততি 

0০976০01--পরিণাহ 

0০0770:81:5- বিপরীত 

000৮3 বৈসাদৃশ্ঠ 

0০0700৬০185 বিবাদ 

0:০027৮০0000-- গ্রচল 

001)৮:০--বিপরীত 

00010117900 সমন্বয়) শ্বন্থয় 

(01:6190101- -অন্বন্ধ, পারম্পফ 

(001165001006106-_গ্রতিষঙ্গ 

00901/6610811-_প্রতিরূপ 
07)০--অপরাধ, দুক্ষিয়] 
(011001081- দুক্ষিয় 

0116671010--নির্ণীয়ক 

010019]1--বিনিশ্চয়ক 

00]10016-- সংস্কৃতি, কৃষ্টি 
0০5101০--অস্থয়ক 

[090--উপাত 

[02-16৪1-- জাগরুস্ব প্র 

[)20802170০০-- অবক্ষয় 

[)০0951176- -জরিফঃ 

[)০০০0০1) অবরোহ, অনমান 

[27010107--সংজ্ঞার্থ, লক্ষণ 

[)০21160-_-নিরুক্ত 

[)6551)9:966--অপজাত 

[)2£01)2190101)- -আপজা তা 

[0615১--ঈশ্বরবাদ 

[০105197-্ভ্রাস্তি 
[0600615518--চিত্তভ্রংশ 

[0619018115861090--নী তিভ্রংশ 

[001)00801017-ব্যক্তা্থ, 

বিশেষাভিধান 
[)219160190017--অপচয় 
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[)83180- অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য 
165001800০5 নিবে দ 
[099017)5-- নিয়তি 

[08518007- চ্যুতি, বাতায় 

10184170991 নিদাঁন 

[016-10210--ছুমরি 
[0116100002--উভয় সংকট 

[1:2০ সাক্ষাৎ, অপরোন 

[)15017117)6--বিনয়, শঙ্খল। 

[)150190617)616--অভিক্রাস্তি 

[0150019161010---নি বন্ধ 

[0155901811017--বিষঙ্গ 

[015176-- দিব্য 

[)০9০0116--মত, বাদ 

[08119])- দ্বৈতবাঁদ 

[78৪৮--যমল গান 

[2$6510010909--আীভাব 

[520010966-- স্বীময়, নারীস্থলত 
[66167 ৮বহিমূ খ * 
2880০8০%--সাধকত।1, নৈপুণ। 

76০0৮ প্রষত্ 

চ£০--অহম্ 

ঢ6091510, 26090150)--আত্মবাদ, 

অন্মিত! 
1110011020101/--অ পনয় 

[779019660- -কশিত 
চ01090102--গ্ক্ষোভ 

ঢ00015081 প্রায়োগিক, প্রয়োগজ 
চ20ৈ-- সত্ব, সত্ব 

চ7151:00006৮-- প্রতিবেশ, পরিগম 

চা৮5-_ঈর্যা, অয় 

চ011001০- আন্যোপলীয় 

ঢ01)670৩191--একাছিক 

ঢ00111011010- সায়া, শ্ুস্থিতি 

চ০1%৪1০0-- তুলা 

ঢ:701৮০০৪০৮--বাক্ছল 

চ1091--শাশত, নিতা, চিবপ্তশ 

ঢ0১1০5- নীতি বিদ্য। 
চ0)00198--নুকুলবিদ্ভ। 

70101945--নিদানবিদ্য 
ঢ:8006611০$--ল প্রজন বিদ্যা 

[৮০1101017--আভিব]াক্ 

17য০01601-- বাতি ঞক্ম 

[1706০096107 - পুভাযাশ। 

2১০01617০- উপযুক্তি, 
70৭০৮ -নিক্কল, কাণ্ড 

72০০ তথ্য, ঘটএ। 

ঢ9০81--শধি 

ঢ৪119০১--হেতাঁভাস 

591790101500-- ধমে শ্মশুত 

[7০6110£--অন্ুভূতি 

116187711)6-- ভান 

ঢ601517--তক্তিমন্ত 
চ60151150--বস্তর(৩ 

[11 210-ললিতকল। 

ঢ16- পরিমেয়, সাস্ত 
ঢ0:66:0800--পুরৌড়মি 
70:0--আকার 

ঢ07021--বি ধিবৎ 
ঢ0008110--শিষ্ঠাচা এ 

ছ01100012- সুজ 

ঢ০:6810০০5-- আকস্মিক 
1০০ আ111--ইচ্ছাস্বাতঙ্তয 
চ0১00০01-বৃতি। ধষ 
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ঢ0008176109]-মৌলিক, প্রধান 
00106181--সামান্ত, সাধারণ 

09176151129002-শ্সামান্তীকরণ 

06760০-জাতীয় 

0168811045--যুথচর, যুখচাঁরী 
005000:5--বাসন 

[7991--অভ্যাস 

7011010178001স্পমায়।। 

অমুলগ্রত্যঙ্ষ 
178206--দ্বেষ 

176200101900স্্প্রেয়োবা? 

76:50100-্্বশগত 

[7611410--বংশগতি 
[760:0810০৩-্অসমসত্ব 

[30100981085-স্সমসত্ব 

[750170315, 1)[01)001510-- 

সংবেশন 

17900065/-্প্রকম 

[৫০৪-তাব 

[৫91--.আদর্শ 

[0691150)--তাববাদ 

[46700--একত্ব। অভে? 

[610120801017--অভেদন 

[1০:--জড়ধী 
[11151017-অধ্যাস 

[7৪8০--গ্রতিরূপ 

[0188178001--কল্পন। 

1]00876706--ব্যা পিতা 

[00106:8৮6-অব্যবছিত 
[000001800--বলি 

[1016750781-অব্যক্তি ক 
[0001108001--7ক্ষণা 

1000156-স*আবেগ 

[00116906107-আরোপ 

[100000- সহজাত, অস্তর্জাত 

[0081786007--অবভার 

[0০৫9৮--অজাচার 

[7001060091-প্রাসঙ্গি ক, 

[70101606--উপক্রাস্ত 

[1700107861916স্পবিরুদ্ধ 

[10001751500116-অপসঙ্গ ত 

[006510106--অনির্ধিষ্ট) অনিশ্চিত 

[1000108615০-- স্থচক 

[00116০6--পরোক্ষ 

[1701%10091--ব্যক্তি, ব্যক্তিগত, 
প্রাতিশ্থিক 

[00151409110 --ব্যক্কিত। 

[10000010--আরোহ, উপগম 
[10030 -্শিল্প. শমশিল্প 

[1)0150091--শিল্পীয় 

[06104--জাড্য 

[061610০6-স্অন্গমিতি, অনুমান 
[10161101169 0000010-- 

হীনমন্ততা, হীনতাভাব 

[00110--অনস্তঃ অমেয় 

[09010--আনস্তয, অমেয়তা 

[01)616170৫--অধিষ্ঠান 

[100)61007০6--উতরলব্ধি 
[10101016107-বাধ 

[101206-সহজাত 

[706াশ্আম্তর 

[7518)৮পরিজ্ঞান 

[05091115--অনবস্থা। অনবস্থ 

[7501)০6-সহজ প্রবৃতি 
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[560)0৮০--সাহজিক 

[50010600811--করণ
ত। 

[06611০৮ বুদ্ধি 

[06:8061017- অিথক্রিয়। 

[)003060001--অস্তরদরর্শন। 
অস্থ দৃষ্টি 

[10010017--স্জঞ। 

[0131010.--বিপধয়, 

[0০16210)৮7অ প্রীর্
গিক 

[681043- ঈর্ষা, অস্থয়। 

] 6601006-_বিচার, 
সিছাস্ত 

চ2108650) ০915-_চেষ্
টাবেদন 

[.9আঅ-নিয়ম, বিধি, সত 

[.6006769_-জড়িম। 

[10016 সীমা, অবপি 

[০০৪] স্থানীয় 

[.০61০-_যুক্তিবিদ্য! 

[.081021- যৌক্তিক 

[.০৫০১--শব বঙ্থ 

[০06176- অন্কা ক! 

[0০৮ রিরংসা 

[.205--বিলীস 

১0561০-জাছু' ইন্ত্রজাল 

12)01- প্রধান, মুখা 

21106--পৈশন 

201650 নিয়ম, বিধি, শর 

৪50961570--মর্ককাঁম 

5০০৮15- মর্ধকামী 

1৬90611917০ তিক, জড়ঃ অচিৎ 

0560191 ০8056-স্থুল কারণ 

১5160911910--ড়বাদ,
 দেহাতুবাদ 

[25100 010--চযষ বৃহ তম 

106817--মধ্যক' সমক 

1691090100--ধ্যান 

]০7701য--স্থতি 

%1০709110--মানসতা। 

10০19] 3০1610০-_মীনসবিজ্ঞান 

05958161067৮ পরিমাপ 

68101)551০91--আধি 
বিদ্ক 

]60901551০5- আধিবিদ্য। 

২1০07০এ-_ প্রণালী, প
ত্ধতি 

২0169007--অভি প্রয়াণ 

0170্মন 

010100077-অ বম, অল্গ
তম 

1101--অপ্রধান লখ 

0159£5015৮স্ত্রীছেষী 

?০471--প্রকারাত্মুক 

10017 (3770--অদ্বৈতবা” 

১00100175--একানয় 

10:৪81--নৈতিক 

৬00:0110--নীতি 

1010--ব্যাধিত 

২১50০ _অতীন্দিয় 

790--অতিকথা 

ট150০1০5-পৃরা প এতিহ
 

ব21:0153100--স্থকাম 

টব 6৫৪0%-_নঞর্থ ক 

6০110১1০--নবোপলীয় 

০0:0991-- 

২০6০1 প্রতায়, মতি 

০0৮০০৮-বিষয় 

0৮)০০/%০--বিষয়মূখ 

0036%৪000-অবেক্ষণ, পরধবেক্ষণ 

0056583$017স্জাবেশ 
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(019৮০:51017--প্রতিবত ন 

0০0831091স্কাদাঁচিৎক 

(010110661)--সর্বশক্তিমান 

0200101:999-নর্বব্যাপী, বিভু 

01091085--তত্ববিদ্ত। 
0:1617--উৎপত্তি, প্রভব 
0:£00০90৯--নৈষ্ঠিক 
090০:--বাহ 

0981০--পবিলেখ 

09০১৪৮--উৎপাদ 

00৬০1-0০2918610970--অতিপ্রজন 

0৮০7-191০4-- প্রতি দিষ্ট 
ঢ৪160110)1০- পুরোপলীয় 
1১810078192--প রিদৃশ্য 
[91)0)61510- সবেশ্বরবাদ? 

৮০8০ষ-_কুটাঁভাল, কুট 

চ782181161157--পহচার, সহচরবাদ 

28531৬6--ভোগবৃত্ত, নিক্ষিয় 

2০০০১ তে প্রত্যক্ষ, কূপ 

[76115০6101--পরোতথকষ 

1০11০0--কাল, পধায় 

[০71০০--পধাবৃক্ত 

চ615156679০6--নিবন্ধ ত। 
[76151502170 নিবন্ধ 

ঢ061502811--অস্মিতা, ব্যক্তিতু 

5615090195090101)--নরত্বারোপ 

[69510015100 ছুঃখবা দ 

0172১০--দশ। 

চ50০০1৪--আত্ক্ক 

চ5০:0৪91৩- স্থবহ 

[১09501৬০--সদর্থক 

চ05105250স্প্ঘৃষ্টবাদ, প্রত্যক্ষবাদ 

পরি শি 

[০968196--স্বীকাঁধ 

[82০0০81-ব্যবহারিক, ফলিত 

719610780150স্পপ্রয়োপবাদ 

[7950980০- প্রায়োগিক 

[:০০৪010]- প্রাগ বিধান 

ঢ:০০০০1ে- বালপ্রৈটি, 

অকালপক্কতা 
[১7০01০90০- বিধেয় 

[111)০)710-- তত্ব 

ঢ10089016- সম্ভাব্য 

[01001610---সম্পান্ 

1১:0516- -পাশ্ব চিত্র 
চ101600101)--অভিক্ষেপ 

[০198এ০--পৃবর 

[10909185105--গ্রবণতা 

[1090161961017- প্রসাঁদন 

[1009318017-- প্র তিজ্ঞ। 
[959 0০1)0-9.09815515--মন:সমী ক্ষণ 

ঢ55০90919£--মনোবিষ্ধা। 

[5৮০1১0109£156--মনোবিৎ 

[017০009115--সময় নিষ্ঠা 
ঢ00110915157)-অতিনৈ তিকতা 

চ২৪0101811570--যুক্তিপদ 
[২800905115801020-যুক্ত্যাভাস 

চ২০৪০০:০-- প্রতি ক্রিয়। 
চ২০৪1--বাস্তব, যথাথ 

ঢ২০৪1150--বাস্তবতা।, বন্তন্বা তন্ত্যব।দ 

ঢ২62507- বুদ্ধি, হতে 

[২০০০০০৮০--গ্রাহী 

ঢ২০০০:০০৮৮--ব্যতিহার 
চ১৪০০:/৮০--প্রত্য ভিজ্ঞ। 
চ২১০০০17০111900)স্্স য় 
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[২০০:6526100--বিনোদন 

[২০001881)০---অ তিরেক 

[২6০»-্প্রতিবর্তা 
[২০1৪০০৮০--আপেক্ষিক, সাপেক্ষ 

[61261510-স্আপেক্ষিকত। 

[২618590100্্থন 

7২6০66000--আবৃত্তি 
[২601555101--অবদমন 

[601:001006101)--জনন 

[২০510০70-আবাঁমিক 

[০515081)০০- _বাঁধা, প্রতি বন্ধক 

[২65০১০15০--প্রতি ক্রিয়া, সাঁড়। 
[২1 0010- ছন্দ 

98.01:8100606--স-স্থার 

980191-ধর্ষকায 

84156-ধর্যকা মী 

9৪6০০০1709০৮--অভয়পত্র 

51700701100 ধমরধ্বজ" 

9০60010147)--সনো হবা॥ 

901)001--সন্প্রদায় 

9011)019-বিজ্ঞান" 
9916-0010621006স্থী বমনন 

৩৪176৬140170-্স্থত£গম৭ 

9617500001006-্থয়স্তরু 

96052000--সংবেদন 

96796- জ্ঞানেক্তির 
96105৫-01591/--ইক্দিয়গ্কান 
921851056-স্থবেদী 
961760602রস 

৩৫»-_-লিঙ্গ 

96591-যৌন, কাষজ, লেঙ্গিক 
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9109816906০৩-- যুগপং 
৩০০101085- সমাজবিদ্ধা 
9০0০0109-- পাঁযুকী ম 
90001781709011517--স্বপ্রচীরিত 

০০20০৫-- দেশ 

90801017007- দূরকল্লন। 

979701761--স্বতঃবুপ্তি 
৭7611--প্বাণ 

9৪170910-- প্রমাণ 

367050105--পরিমংখা।শ 

3৫0019৩--উদ্দীপক 

১০])০--ম্স্ত, বামোহ 

30000175010115 শন্তজ্ নয় 

9৮1০০৮--বিষয় 

১/৮৪০৫%০--বিষয়মুখ 

900110790070--উদ্গতি 

3056100017- প্রতিক রূন 
১৪৫৫০$৫০17--অভিভাব, অআভিভাবন 

90061106676 অধিক! 

91706770001191--অতিপ্র।কত 

৩৪0116551010--নিবো। 
9119617স্শ্ন্ায। অগমাগ বাকা 

9/17৮01--প্রত্তীক 

৩%0001150-্প্রতীকত। 

952)7605--গ্রতিনামা 
9%0180)5--সযবেদন। 

95207০51৩-সংশ্গেষণ 

ন৪৮০০--নিবিদ্ধ। টাবু 

৪০01--স্পার্শন 

8৩০ স্প্গাদ 

শু 6০1106--কোশল 

96%0৪11--যৌনভা,কামিতা.কামধ 161০19৫5--উদ্দেশ্ববাদ 
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[6%0016- গ্রথন 

[0১61910- ঈশ্বরবাদ 

71)5091210--উপপা দ্য 
ঘ০০:০--সিন্ধাত্ত, বাদ 
[1,50110০91-- তত্বিয়, বাদীয় 
ন1)৮আভা। 

1121০6--সমা ধি 

[15136150617681- তুরীয় 

7[০০--জাতিরূপ 
017০0008010945--নিজ্ঞণাত, অজ্ঞাত 

পরিশিষ্ট 

00461001010£--অধ;করণ 
00151561581 সাধিক, সর্বগত 
0৫115250150 -উপধযোগবাদ 
00115 উপযোঁগ 
06০০1০- রাষবাজ্য 

৬/1]]11--সংকল্ 

৬৬151) ইচ্ছ। 

৬15101,-- দর্শন, দৃ্ি, ছায়। 

ড1910791- কল্লিত, ভৌতক 

06০1০85-_ভু-তত্ব 

/৯1105107)--পলি 

£1185121- পাললিক, পলিজ 

£)0০9491--প্রতিপদ 
/৯5819101)০--হিমানী-সম্প্রপাত 
/১০1০-অজীবীয় 
32:55017০16--গুরমগ্ডল 

8851)--অববাহিকা 

081596০-_চুনা, চুর্ণকময় 

001781012561766--সামহিকরণ 

0০000০8-সমোন্নতি বেখ। 
00191 1512170-- প্রবাল দ্বীপ 

01961--জালা মুখ 

[06816--গিরি নংকট 
[0600951007--অবক্ষেপ 

[01900200--দ্ধি-অণু 
[)610--ব-স্বীপ 

881005 ০:85 ভৃ-স্বক 

চ5088:5--খাড়ি 
চ:০6০০- ক্ষয় 

7৪016 স্তরচ্যুতি, অংস 
76515081- ফেলম্পার 

[7155016- ফাটল 

75০10--ভাজ, বলি 

7010 [000150817--বলিত পর্বত 

ঢ9551]- জীবাশ্ম 
265561-- উষ্ণ প্রজবণ 

0180161--হিমবাহ 

০০:£০--গিরিখাত 

[39100 8:--পোতাশয় 

[76100150156 গো লার্ধ 
170112017691- সমাস্তরাল, অছুভূম 
[750105120616--বারিষ ওল 

[০১6৪ _হছিমশৈল 

[£0০০৪০--আগ্নের 

[5০৮৪ সষপ্রেয-বেখা 

[50135০৮--সমবর্ষণ-রেখা। 

[3060620শসিমোফশরেখা 
[.8৪০0োস্উপহ্দ 
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[.21509110--তূমিষ্থলন, ধস 
[.9000৫০- অক্ষাংশ 

[.10009501616--অশ্মম গুল 

[10)650006- চুনাপাথর 

[.০210--দোআশ মাটি 
1%1€5০2০1০-_মধ্যজীবীয় 

14০09770101010 -বপান্তরিত 

[%1০9---অভ্র 

[1018500--যৌন্তমী বাঁষু 

1৬10৬৩100610-- আন্দোলন 

ঢ918০0201০- পৃরাজ'বীয় 
2০0০1৫00- খনিজ তৈল 

ঢ106001০- পাতালিক 
ঢ102701)001--শৈলান্তরীপ 

009165- কো য়ার্টজ 

[০11০7 বন্ধুরতা, উচ্ুনিচ 

[২14৫০-- শৈলশিরা 

2০০--শিলা 

9৪1 5001)0- বেলেপাথর 

961067015 1০01--পাললিক 

শির! 
১11. পঙ্ধ 
5$17010 861৮ গ্রকম্পন কটিবন্ধ 

96150/081921ড়কম্পন-লেখ 
১198- ধাতুমল 

5৪01106170019--পালল 

১11৪1৫- কর্দমশিল! 
১0৫০0) শব 

7০90981991১ তৃস'স্বান 
7[০:780০--ঘূর্ণবাত 
৬০1০৪:০- আগ্ের়গিরি 

2010- বলয় 

ঠাঞা£ 0621-11865
2 

1557 951051- 
94278 



পারগাতুিক 

বেজ্ঞান-ভারতী” ১ম সংস্করণ 
অভিমত £ 

স্ছিত স্্ষ্প্বীছ পরী 

অধ্যাপক সত্যেজ্জনাথ বন্ড ঃ *****আমাদের ছাত্র ছাত্রীর! 

নি্জির ভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদি এই অভিধান থেকে সহুজে 
আয়ত্ব. করতে পারবে'"..." | 

দেশঃ ****বিজ্ঞান-ভাবতী বাংল। ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান 

সম্বন্ধীয় অভিধাঁন। এক বিষয়ে একে পূর্ণাঙ্গ বল! যায়, কেনন। উদ্দেশ্তয 
সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে। শুধুমাত্র 

বিজ্ঞান বিষয়ক যা! কিছু সচরাচর আমাদের জানবার প্রয়োজন হয় 

বিজ্ঞান-ভ।রতীতে তা পাঁওয়। যাবে । এই গ্রস্ত সকল শিক্ষাক্ষেত্রে 

'এবং বিজ্ঞান বিষয়ে উৎ্পাহীদের হাতে থাকা উচিত.*-*** | 

বন্থমতী 2 7 গ্রস্থকাঁর শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, সাহিত্যিক *ও 
সাংবাদিকদের কাঁছেও বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন। এই শ্রমসাধ্য কাধ্য 

বিশেষ অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচায়ক *****, | 

শনিবারের চিঠি ভি. তর ংল। ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় ও 

বিজ্ঞানের গ্রস্থপাঁঠে বইখানা সকলের সহায় হুইবে। এইবূপ 

একখান। বইয়ের অভাঁব আমর! দীর্ঘদিন অন্কভব করিতেছিলাম-...... | 

আনন্দ বাজার ১ ***'" বিজ্ঞান সম্পর্কে নাতিশিক্ষিত জন- 

সাধারণের মনে অধুন। ব্যাপক কৌতুহল দেখ। দিয়েছে । কিন্ত বিদেশী 

ভাষায় দূরতিক্রম্য মাধামের দরুণ বৈজ্ঞানিক তথ্যা্দির সঙ্গে সাধারণের 

ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন সহজসাঁধ্য নয়। এমতাবস্থায় বিজ্ঞান-ভারতী 

অভিধানখান। মস্ত একটি অভাব পূরণ করবে--***. | 

দিলী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংদাস পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ 












